
 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb 

Odbor správy frekvenčného spektra 
Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55  Bratislava 24 

 
 
Rozhodnutie č.: 99 10 66 1 001             Bratislava, 25. máj 2020 
Č. správ. konania: 1932/OSFS/2020-5468   
 
 
 
 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor 
správy frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy 
v oblasti elektronických komunikácií podľa § 5, § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) a § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) v správnom konaní so 
spoločnosťou Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, 
IČO: 36 364 568 (ďalej len „držiteľ povolenia“ alebo „účastník konania“) vo veci 
zmeny terestriálneho prevádzkového povolenia č. 99 10 66 1 001 zo dňa 09.09.2009 
pre územie frekvenčného vyhradenia Bratislava pre verejnoprávny terestriálny 
multiplex, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2009 a vykonateľnosť dňa 
08.10.2009 (ďalej len „individuálne povolenie – rozhodnutie č. 99 10 66 1 001“) 
v znení jeho zmeny zo dňa 04.03.2019  
 
 

r o z h o d o l     t a k t o: 
 
 
úrad podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách mení 
individuálne povolenie – rozhodnutie č. 99 10 66 1 001 nasledovne: 
 
V časti „Frekvencia (kanál)“ sa ku dňu 01.06.2020 frekvencia (kanál) K27 
nahrádza frekvenciou (kanálom) K44. 
 
Ostatné časti individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 001 v znení jeho 
neskorších zmien zostávajú nezmenené. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Účastník konania doručil dňa 05.09.2019 žiadosť o zmenu individuálneho 
povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 001. Predmetom žiadosti je zmena termínu, 
ku ktorému sa odoberá pridelená frekvencia a prideľuje sa náhradná frekvencia. 
V prípade individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 001 sa jedná 
o zmenu termínu 01.05.2021 na termín 01.05.2020. 

Úrad žiadosť účastníka konania posúdil a dospel k záveru, že táto žiadosť nie 
je odôvodnená. Listom č. 1932/OSFS/2020-4340 zo dňa 20.04.2020, doručeným 
účastníkovi konania podľa ustanovenia § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 



 

 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o e-Governmente“) dňa 21.04.2020, úrad vyzval účastníka konania, 
aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania 
doplnil žiadosť o zmenu individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 001 
o jej odôvodnenie. Úrad zároveň účastníka konania poučil o možnosti zastavenia 
správneho konania v prípade, že účastník konania neodstráni nedostatky svojho 
podania. 

Dňa 24.04.2020 bolo úradu listom č. 357a3/2020 (zaevidovaným pod číslom 
4652/OSFS/2020) doručené stanovisko účastníka konania, ktorým odôvodňuje svoju 
žiadosť o zmenu individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 001. 
Doručením odôvodnenia sa začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne 
konanie vo veci. 

Aby bolo možné splniť povinnosti vyplývajúce z Rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní 
frekvenčného pásma 470-790 MHz v Únii, je podľa vyjadrenia účastníka konania 
potrebné zabezpečiť nasledujúce činnosti. 

Na území frekvenčného vyhradenia Trenčín je v rámci prvého terestriálneho 
multiplexu (ďalej len „MUX1“) potrebné uvoľniť frekvenciu K53/K55 (frekvencia 
z frekvenčného pásma 694-790 MHz) a zmeniť ju na frekvenciu K39. Vzhľadom na 
skutočnosť, že frekvenčné vyhradenia Trenčín a Bratislava sú susedné frekvenčné 
vyhradenia, je potrebné taktiež na území frekvenčného vyhradenia Bratislava 
v rámci MUX1 zmeniť pridelenú frekvenciu (K44) na frekvenciu K39. 

Frekvencia K39 je v súčasnosti pridelená pre územie frekvenčného 
vyhradenia Bratislava pre štvrtý terestriálny multiplex (ďalej len „MUX4“). 

V rámci MUX4 je potrebné na území frekvenčného vyhradenia Trenčín uvoľniť 
frekvenciu K23 a zmeniť ju na frekvenciu K27. Súčasne je potrebné taktiež na území 
frekvenčného vyhradenia Bratislava v rámci MUX4 zmeniť pridelenú frekvenciu 
(K39) na frekvenciu K27. 

Uvedené zmeny majú na území frekvenčného vyhradenia Bratislava dopad 
taktiež na verejnoprávny terestriálny multiplex (ďalej len „VP MUX“). Momentálne 
pridelenú frekvenciu K27 (ktorá prechádza do MUX4) je potrebné zmeniť na 
frekvenciu K44 (ktorá je uvoľnená v MUX1). 

Podľa vyjadrenia účastníka konania je vyššie uvedené zmeny potrebné 
zrealizovať najneskôr do 30.06.2020. Účastník konania zároveň uvádza, že zmeny 
v rámci frekvenčného vyhradenia Bratislava plánuje zrealizovať v apríli 2020 a 
zmeny v rámci frekvenčného vyhradenia Trenčín v máji 2020. 

V poslednej časti svojho vyjadrenia účastník konania upozorňuje na to, že ak 
zmeny termínov, ku ktorým sa odoberá pridelená frekvencia a prideľuje sa náhradná 
frekvencia, nebudú zrealizované, nie je možné zabezpečiť splnenie medzinárodných 
záväzkov a tým môže nastať problém so zámerom realizovať výberové konanie na 
siete 5G; problém môže nastať tiež účastníkovi konania z hľadiska zabezpečenia 
poskytovania služby vysielania, ktoré je postavené na základe zmluvého vzťahu. 

Dňa 06.03.2019 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zmene 
individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 001. V zmysle tejto zmeny 
držiteľ povolenia prestane dňa 01.05.2021 používať na území frekvenčného 
vyhradenia Bratislava vo VP MUX dovtedy pridelenú frekvenciu K27 a súčasne 
začne používať frekvenciu K44. 

Dňa 24.03.2020 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zmene terestriálneho 
prevádzkového povolenia č. 99 10 66 1 014 zo dňa 19.07.2011 a rozhodnutie o 
zmene terestriálneho prevádzkového povolenia č. 11 10 66 1 059 zo dňa 
21.12.2011. V zmysle týchto zmien sa na území frekvenčného vyhradenia Trenčín 
začnú používať frekvencie K39 a K27 v rámci trvalej prevádzky od 01.06.2020. 

Aby bola zabezpečená nerušená prevádzka komunikačných sietí MUX1 
a MUX4, k termínu 01.06.2020 musí byť na území frekvenčného vyhradenia 



 

 

Bratislava frekvencia K39 používaná v MUX1 a frekvencia K27 používaná v MUX4. 
Frekvencia K27, ktorá je v súčasnosti pridelená pre územie frekvenčného 
vyhradenia Bratislava pre VP MUX, musí byť teda k 01.06.2020 zaradená do MUX4 
a súčasne nahradená inou frekvenciou – K44, ktorá je uvoľnená v MUX1. 

Frekvenčné vyhradenia Bratislava a Trenčín sú susedné frekvenčné 
vyhradenia. V prípade komunikačných sietí MUX4 a MUX1 sú tieto frekvenčné 
vyhradenia podľa frekvenčných plánov Slovenskej republiky (príloha Regionálnej 
dohody pre plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej služby, ktorá bola 
vypracovaná a schválená Regionálnou rádiokomunikačnou konferenciou ITU pre 
plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej služby v častiach regiónov 1 a 3 vo 
frekvenčných pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz v Ženeve v roku 2006 a 
schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 87 z 31.01.2007 a príloha dohôd 
o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci Únie) technicky viazanými frekvenčnými 
vyhradeniami v zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o 
digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov. 

Frekvencie v každom z frekvenčných vyhradení sú používané 
prostredníctvom siete digitálnych televíznych vysielačov. Sieť týchto vysielačov je 
vybudovaná ako jednofrekvenčná sieť. Základným princípom nerušenej prevádzky 
jednofrekvenčnej siete vysielačov je, že vysielače majú nastavené jednotné 
vysielacie parametre a signál vysielaný z týchto vysielačov má identickú programovú 
skladbu. 

Na základe uvedených dôvodov úrad rozhodol o zmene termínu, ku ktorému 
sa odoberá pridelená frekvencia (kanál) K27 a prideľuje sa náhradná frekvencia 
(kanál) K44, z 01.05.2021 na 01.06.2020. 

Úrad dal listom č. 1932/OSFS/2020-5467 zo dňa 18.05.2020, doručeným 
účastníkovi konania podľa ustanovenia § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-
Governmente dňa 21.05.2020, možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho 
podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote do 
10 dní odo dňa doručenia výzvy na uplatnenie práva podľa § 33 ods. 2 správneho 
poriadku. 

Účastník konania túto možnosť využil. Vo svojom liste č. 357a30/2020 zo dňa 
21.05.2020 (zaevidovaným pod číslom 5716/OSFS/2020) navrhol, aby v 
individuálnom povolení – rozhodnutí č. 99 10 66 1 001 bolo uvedené, že pre 
frekvenčné vyhradenia budú poskytnuté frekvencie s takými technickými 
parametrami, že v príslušných terestriálnych multiplexoch bude možné zabezpečiť 
rovnocenné pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky ako bolo pred zmenou 
frekvencie. Úrad tento návrh posúdil a konštatuje, že konkrétne technické parametre 
nie sú predmetom tohto individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 001. 
Tieto budú predmetom samostatných správnych konaní vo veci zmeny rozhodnutí 
úradu o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať. 

Úrad posúdil žiadosť účastníka konania ako odôvodnenú a po prihliadnutí na 
vyššie uvedené dôvody rozhodol o zmene individuálneho povolenia – rozhodnutia 
č. 99 10 66 1 001 podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 
odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Ing. Milan Mizera 
   riaditeľ odboru 
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