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Vec: Stanovisko k verejnej diskusii k príprave výberových konaní na pridelenie 

frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na 
používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz 

 
 Dňa 9.12. 2022 zverejnil úrad na svojej stránke výzvu na verejnú diskusii k príprave výberových 
konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie 
frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz. V podkladoch k verejnej diskusii úrad popisuje súčasný 
stav vo využívaní frekvencií vo frekvenčných pásmach uvedených vo výzve, poukazuje na medzinárodné 
štandardy týkajúce sa uvedených pasiem a vyzýva na reakciu zo strany verejnosti a potenciálnych  záujemcov 
o uvedené frekvencie. 
 
 Naša spoločnosť, dlhé roky úspešne etablovaná na trhu elektronických komunikačných sieti 
a poskytovania elektronických komunikačných služieb má potenciálny záujem o obnovu práv – pridelenie 
frekvencií vo frekvenčnom úseku 3600 – 3800 MHz na obdobie od 1.1.2025 do 31.8.2025. 
 
Reakcia na bod 8. Obnova práv – frekvenčný úsek 3600 – 3800 MHz: 
 
Naša spoločnosť, Slovanet, a.s. , pozitívne vníma možnosť na obnovenie práv v danom frekvenčnom úseku a 
a stotožňuje sa s názorom úradu, že k obnoveniu práv úrad pristúpi pre súčasných držiteľov na základe 
individuálnej žiadosti. Očakávame že takýto postup – obnovenie práv na základe žiadosti súčasného držiteľa 
individuálneho povolenia sa bude vzťahovať na každé individuálne povolenie (pre prípad okresných prídelov) 
na každý okres samostatne. 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
_________________ 
prevádzkový riaditeľ 
     Slovanet, a.s. 


