
   

  
 
 

VEREJNÁ DISKUSIA 
 
 
 

k možnosti pridelenia frekvencií  
z frekvenčných úsekov  

2570 – 2620 MHz a 3800 – 4200 MHz 
na lokálne použitie 

 
V súlade s § 30 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) Úrad pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) otvára verejnú diskusiu k 
možnosti pridelenia frekvencií z frekvenčných úsekov 2570 – 2620 MHz a 3800 – 4200 MHz 
na lokálne použitie. 
 

V záujme vytvorenia náhradného priestoru pre lokálnych používateľov frekvencií 
z frekvenčného pásma 3,6 GHz (3600 – 3640 MHz a 3760 – 3800 MHz) a uspokojenia dopytu 
lokálnych používateľov frekvencií pre bezdrôtové širokopásmové služby zvažuje úrad použitie 
frekvencií z frekvenčných úsekov 2570 – 2690 MHz (ďalej len „frekvenčný úsek 2,5 GHz) 
a 3800 – 4200 MHz (ďalej len „frekvenčný úsek 4 GHz“) pre tento účel.   

 
Frekvenčný úsek 2,5 GHz je, ako súčasť frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz (ďalej 

len „frekvenčné pásmo 2,6 GHz“), určený harmonizačným rozhodnutím 2008/477/EC pre 
pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby.  

 
Frekvenčný úsek 4 GHz je podľa Rádiokomunikačného poriadku v Regióne 1 (ITU) 

alokovaný pre pevnú a pevnú satelitnú službu na primárnej úrovni a pre pohyblivú službu na 
podružnej báze. Na území Slovenskej republiky je toto frekvenčné pásmo možné využívať pre 
zemské stanice FSS na koordinovanej báze s právom podružnej služby.  

 
Úrad otvára túto Verejnú diskusie s cieľom zistiť záujem o používanie frekvencií 

z frekvenčných úsekov 2,5 GHz a 4 GHz na lokálnej úrovni, ako aj stanoviť možné podmienky 
ich prideľovania a identifikovať prípadné riziká.  

 
Svoje stanoviská, odpovede a doplňujúce návrhy k otázkam definovaným úradom, ako 

aj pripomienky a návrhy nad rámec týchto otázok, prosím, zašlite v elektronickej forme 
prostredníctvom e-mailu na adresu frequency@teleoff.gov.sk v lehote do 12.01.2022. Úrad 
zároveň privíta zdôvodnenie Vašich odpovedí.  

 
 

V Bratislave, 02.12.2021 
 
 
 
 

Ing. Milan Mizera 
   riaditeľ OSFS  

mailto:frequency@teleoff.gov.sk


 
 

 

Údaje o respondentovi 

Názov / meno:  

  __________________________________________________________________ 

Adresa: 

  __________________________________________________________________ 

Kontaktná osoba: 

  __________________________________________________________________ 

Štát: 

  __________________________________________________________________ 

 

Tel.: __________________________     

 

e-mail: 

  __________________________________________________________________ 

 

 


