
 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb 
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Rozhodnutie č.: 99 10 66 1 033               Bratislava, 10. júl 2019 
Č. správ. konania: 6566/OSFS/2019   
 
 
 
 
 
 

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 
voči spoločnosti 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 1 033 zo dňa 09.09.2009 
pre územie frekvenčného vyhradenia Košice pre druhý terestriálny multiplex, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2009 a vykonateľnosť dňa 08.10.2009 (ďalej len 
“individuálne povolenie – rozhodnutie č. 99 10 66 1 033”) 
 
 

r o z h o d o l     t a k t o: 
 
 
úrad podľa § 34 ods. 2 písm. b) v spojení s § 34 ods. 2 písm. a) zákona o 
elektronických komunikáciách mení individuálne povolenie – rozhodnutie 
č. 99 10 66 1 033 nasledovne: 
 
 
1. V časti „Frekvencia (kanál)“ sa ku dňu 01.09.2019 frekvencia (kanál) K59 

nahrádza frekvenciou (kanálom) K37. 
 
2. Dopĺňa sa časť „Podmienky prevodu alebo prenájmu práv“, ktorá znie 

takto: 
 

Podmienky prevodu alebo prenájmu práv 

Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za 
podmienky, že nie je daná prekážka podľa  § 32 ods. 16 zákona o elektronických 
komunikáciách. 

 
Ostatné časti individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 033 v znení jeho 
neskorších zmien zostávajú nezmenené. 
 
 
 



 

 

Odôvodnenie: 
 

Úrad listom č. 6085/OSFS/2019 zo dňa 06.06.2019, 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 dňa 06.06.2019, začal podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku z vlastného 
podnetu správne konanie vo veci zmeny individuálneho povolenia – rozhodnutia 
č. 99 10 66 1 033 podľa § 34 ods. 2 písm. b) v spojení s § 34 ods. 2 písm. a) zákona 
o elektronických komunikáciách. 

Dňa 09.09.2009 úrad vydal na základe výsledku výberového konania 
individuálne povolenie – rozhodnutie č. 99 10 66 1 033, ktorým vyhovel žiadosti 
účastníka konania o pridelenie frekvencie K59 pre územie frekvenčného vyhradenia 
Košice pre celoplošný multiplex v štandarde DVB-T. 

Uvedeným rozhodnutím bola účastníkovi konania pridelená frekvencia K59 
pre územie frekvenčného vyhradenia Košice pre druhý terestriálny multiplex do 
09.09.2029. 

Podľa § 34 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách úrad môže 
rozhodnúť o zmene individuálneho povolenia z nasledujúcich dôvodov: 
a) ak to vyžaduje medzinárodná zmluva alebo členstvo Slovenskej republiky 
v medzinárodnej organizácii, ak dodržanie týchto záväzkov nemožno zabezpečiť 
inak, 
b) ak došlo k podstatnej zmene skutočností, na ktorých základe bolo individuálne 
povolenie udelené, 
c) na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia. 

V dňoch 23.01.-17.02.2012 sa v Ženeve uskutočnila Svetová 
rádiokomunikačná konferencia (WRC-12) v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie (ďalej len „ITU”). Táto konferencia v zmysle Rezolúcie 232 rozhodla o pridelení 
frekvenčného pásma 694-790 MHz (ďalej len „frekvenčné pásmo 700 MHz“) 
pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, na ko-primárnej báze s inými 
službami, pre ktoré je toto frekvenčné pásmo pridelené a o identifikovaní 
frekvenčného pásma 700 MHz pre IMT (International Mobile Telecommunications). 
Nasledujúca Svetová rádiokomunikačná konferencia (WRC-15), ktorá sa uskutočnila 
v dňoch 02.-27.11.2015, potvrdila Rezolúciu 232 – pridelenie frekvenčného pásma 
700 MHz pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby. 

Dňa 28.04.2016 bolo prijaté vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie 
(EÚ) 2016/687 o harmonizácii frekvenčného pásma 694-790 MHz pre pozemské 
systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné 
služby a pre pružné vnútroštátne používanie v Únii. Týmto rozhodnutím boli 
harmonizované technické podmienky dostupnosti a efektívneho využívania 
frekvenčného pásma 700 MHz v Únii pre pozemské systémy schopné poskytovať 
bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. 

Dňa 14.06.2017 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady Európskej únie (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného 
pásma 470-790 MHz v Únii (ďalej len „rozhodnutie EPaR“). V zmysle článku 1 
rozhodnutia EPaR členské štáty EÚ do 30.06.2020 umožnia využívanie 
frekvenčného pásma 700 MHz pozemskými systémami schopnými poskytovať 
bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Aby členské štáty EÚ 
takéto využívanie frekvenčného pásma 700 MHz umožnili, v zmysle článku 1 
rozhodnutia EPaR realizujú v prípade potreby proces vydania individuálnych 
povolení na používanie frekvencií alebo zmenia relevantné existujúce práva na 
používanie frekvencií. V zmysle článku 5 rozhodnutia EPaR členské štáty EÚ 
najneskôr do 30.06.2018 prijmú a zverejnia svoj národný plán a harmonogram 



 

 

obsahujúci detailný postup týkajúci sa plnenia povinností, vyplývajúcich z článku 1 
rozhodnutia EPaR. 

Podľa Plánu využívania frekvenčného pásma 470-790 MHz v Slovenskej 
republike, ktorý bol schválený na Porade vedenia Ministerstva dopravy a výstavby 
SR dňa 11.06.2018, by sa proces uvoľnenia frekvenčného pásma 700 MHz 
televíznym digitálnym pozemským vysielaním mal realizovať v období 01.07.2019-
30.06.2020. 

Využívanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz je súčasťou Národnej 
politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020 (ďalej len „NPEK 2020“), ktorá 
bola schválená uznesením vlády SR č. 540 zo 7. októbra 2015. NPEK 2020 
stanovila ciele v prioritných oblastiach budovania širokopásmového pripojenia, 
efektívnej správy frekvenčného spektra, digitálneho pozemského vysielania a 
európskych globálnych satelitných navigačných systémov. Tieto ciele boli stanovené 
v súlade s celoeurópskymi zámermi a potrebami a s cieľom dosiahnutia 
interoperabilných služieb elektronických komunikácií v celom európskom priestore a 
využitia potenciálu informačno-komunikačných technológií na podporu rastu 
hospodárstva Európy. Jedným z cieľov stanovených v NPEK 2020 pre oblasť 
pozemského digitálneho televízneho vysielania je optimalizácia využívania 
frekvenčného pásma UHF pri uplatňovaní európskych harmonizačných zámerov, 
týkajúcich sa aj spoločného využívania tohto pásma pre iné služby. NPEK 2020 je 
plne v súlade s politikou Európskej únie, ktorá je vyjadrená práve rozhodnutím 
EPaR. 

Slovenská republika ako členský štát ITU je podľa článku 4 Ústavy ITU 
viazaná touto Ústavou, Dohovorom ITU a Rádiokomunikačným poriadkom ITU. 
Prijatím Rezolúcie 232 na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii (WRC-12) a jej 
následnou modifikáciou na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii (WRC-15) 
v spojení s rozhodnutím EPaR došlo k podstatnej zmene skutočností, na základe 
ktorých bolo individuálne povolenie – rozhodnutie č. 99 10 66 1 033 udelené. 

Na základe vyššie uvedeného úrad začal správne konanie vo veci zmeny 
individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 033 z dôvodu, že došlo 
k podstatnej zmene skutočností, na základe ktorých bolo individuálne povolenie – 
rozhodnutie č. 99 10 66 1 033 udelené, nakoľko rozhodnutie EPaR ustanovilo, že 
najneskôr 30. júna 2020 je členský štát EÚ povinný umožniť využívanie 
frekvenčného pásma 700 MHz pozemskými systémami schopnými poskytovať 
bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. V tomto prípade teda 
došlo k zmene účelu, na ktorý bude možné frekvenčné pásmo 700 MHz po 
30.06.2020 využívať, čo úrad nemohol vedieť v čase vydávania individuálneho 
povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 033. 

Vzhľadom na to, že každý členský štát EÚ je povinný dodržiavať Zmluvu o EÚ 
a Zmluvu o fungovaní EÚ, a vzhľadom na skutočnosť, že vydanie a následná 
povinná aplikácia právnych predpisov EÚ, či už primárneho alebo sekundárneho 
práva vychádza z týchto zmlúv, úrad odôvodňuje svoju právomoc zmeniť 
individuálne povolenie – rozhodnutie č. 99 10 66 1 033 aj aplikáciou 
§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách, podľa ktorého úrad 
môže individuálne povolenie zmeniť, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva alebo 
členstvo Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii, ak dodržanie týchto 
záväzkov nemožno zabezpečiť inak. 

Držiteľovi povolenia boli známe informácie o pripravovaných zmenách vo 
využívaní frekvenčného pásma 700 MHz – nutnosti uvoľnenia kanálov K49-K60. 
Frekvencie z tohto frekvenčného pásma sú pridelené na digitálne televízne 
pozemské vysielanie do 09.09.2029. V zmysle článku 1 rozhodnutia EPaR sú 
členskú štáty EÚ povinné najneskôr do 30.06.2020 zaistiť sprístupnenie 
frekvenčného pásma 700 MHz pre využívanie pozemskými systémami schopnými 
poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. 



 

 

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami sa konali viaceré pracovné 
stretnutia zástupcov úradu a držiteľa povolenia, ktorých predmetom bolo rokovanie 
o možnostiach predčasného uvoľnenia frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. 
Základným východiskom pritom bolo zachovanie pôvodných (v súčasnosti 
používaných) technických parametrov pri zmene vysielacieho kanála tak, aby držiteľ 
povolenia mal po predčasnom uvoľnení frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz a 
ich náhrade novými frekvenciami zabezpečenú nezmenenú kvalitu poskytovanej 
elektronickej komunikačnej služby, t.j. aby mal zabezpečenú prevádzku druhého 
terestriálneho multiplexu bez poklesu pokrytia obyvateľstva Slovenskej republiky 
signálom z elektronickej komunikačnej siete. V rámci týchto pracovných stretnutí boli 
diskutované aj návrhy frekvenčných vyhradení, z ktorých by pozostávali celoplošné 
multiplexy po preladení na frekvencie z frekvenčného pásma 470-694 MHz. 
Predmetné návrhy vychádzali zo záverov dohôd o cezhraničnej koordinácii 
frekvencií v rámci Únie, ktoré úrad uzatvoril v súlade s článkom 1 rozhodnutia EPaR. 

Z vyššie uvedeného vyplynulo, že proces predčasného uvoľnenia frekvencií z 
frekvenčného pásma 700 MHz a s ním spojený proces prelaďovania na frekvencie 
z frekvenčného pásma 470-694 MHz bude mať vplyv na všetky štyri terestriálne 
multiplexy. V prípade frekvenčného vyhradenia Košice pre druhý terestriálny 
multiplex úrad rozhodol o tom, že v súčasnosti používaná frekvencia K59 bude 
nahradená frekvenciou K37. Frekvencia K37 nie je momentálne pridelená pre 
územie frekvenčného vyhradenia Košice. 

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad podľa § 18 ods. 1 správneho 
poriadku začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci zmeny individuálneho 
povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 033 z dôvodu odobratia pridelenej frekvencie 
K59 a pridelenia náhradnej frekvencie K37. 

V oznámení o začatí správneho konania úrad zároveň vyzval účastníka 
konania, aby sa podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadril k podkladu 
rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby navrhol jeho doplnenie v lehote 
10 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí správneho konania. 

Účastník konania túto možnosť využil. Vo svojom liste č. 1323b/2019 zo dňa 
14.06.2019 (zaevidovaným pod číslom 6543/OSFS/2019) predložil dva návrhy. 

Obsahom prvého vyjadrenia je návrh,  aby v individuálnom povolení – 
rozhodnutí č. 99 10 66 1 033 bolo uvedené, že pre frekvenčné vyhradenia budú 
poskytnuté frekvencie s takými technickými parametrami, že v príslušných 
terestriálnych multiplexoch bude možné zabezpečiť aspoň rovnocenné pokrytie 
obyvateľstva Slovenskej republiky a kvalitu služby šírenia DTT, aké existovali pred 
zmenou frekvencie. Úrad tento návrh posúdil a konštatuje, že konkrétne technické 
parametre nie sú predmetom tohto individuálneho povolenia – rozhodnutia 
č. 99 10 66 1 033. Tieto budú predmetom samostatných správnych konaní vo veci 
zmeny rozhodnutí úradu o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie 
používať. 

Ďalej účastník konania navrhol: „Rovnako s ohľadom na technickú 
neuskutočniteľnosť preladenia frekvencií v zmysle rozhodnutí o zmene terestriálnych 
prevádzkových povolení v príslušnom frekvenčnom vyhradení naraz v jeden deň je 
nevyhnutné, aby v súvislosti so zmenami pridelených frekvencií boli v každom 
jednom prípade zohľadnené skutočné termíny realizácie prelaďovania na 
jednotlivých lokalitách v rámci frekvenčného vyhradenia/vyhradení.“ Úrad tento 
návrh zobral do úvahy a uvedenú problematiku bude v spolupráci s účastníkom 
konania riešiť v rámci samostatného správneho konania. 

Dňa 01.09.2019 držiteľ povolenia prestane používať na území frekvenčného 
vyhradenia Košice v druhom terestriálnom multiplexe dovtedy pridelenú frekvenciu 
K59 a súčasne začne používať frekvenciu K37. 

Úrad zverejnil dňa 17.01.2019 na svojom webovom sídle zámer vykonať 
zmenu v existujúcich terestriálnych prevádzkových povoleniach vydaných držiteľovi 



 

 

povolenia (ďalej len “zámer úradu”) a vyzval všetky zainteresované strany, ktoré 
majú záujem zaslať svoje príspevky k tomuto zámeru úradu, aby tak učinili do 
18.02.2019. Do stanoveného termínu bol úradu doručený jeden príspevok od 
prispievateľa Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len “RTVS”). 

Podľa vyjadrenia RTVS navrhované zmeny v 1.-4. multiplexe tak, ako ich 
predpokladá predložený zámer úradu, idú do značnej miery nad rámec povinnosti 
predčasne uvoľniť frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz. V predloženom 
zámere úradu je počet frekvenčných vyhradení, v ktorých má dôjsť k zmene 
frekvencie, výrazne vyšší v porovnaní s Tabuľkou 2 (Počet frekvenčných vyhradení v 
pásme 470-694 MHz a v pásme 694-790 MHz), uvedenou v Pláne využívania 
frekvenčného pásma 470-790 MHz v Slovenskej republike. Najmä 9 zmien 
frekvenčných vyhradení vo štvrtom terestriálnom multiplexe vyvoláva otázku o 
uplatnenej miere nevyhnutnej zmeny v predloženom zámere. 

K tejto pripomienke úrad zaujal nasledujúce stanovisko. V súvislosti 
s procesom prípravy uvoľňovania frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz stanovil 
úrad princípy, pri splnení ktorých je možné dosiahnuť čo najmenej problematické 
uvoľnenie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Základným princípom je 
zachovanie v súčasnosti používaných technických parametrov pri zmene frekvencie 
tak, aby bola po predčasnom uvoľnení frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz a 
ich náhrade novými frekvenciami zabezpečená prevádzka terestriálnych multiplexov 
bez poklesu pokrytia obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z elektronickej 
komunikačnej siete. Z celého tohto procesu vyplynulo, že predčasné uvoľnenie 
frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz a s ním spojené prelaďovanie na 
frekvencie z frekvenčného pásma 470-694 MHz nebude možné uspokojivo 
dosiahnuť bez dopadu na všetky štyri terestriálne multiplexy, t.j. aj na štvrtý 
terestriálny multiplex. Z tohto dôvodu musel úrad pristúpiť k niektorým nevyhnutným 
zmenám frekvencií aj v tomto multiplexe. 

Podľa § 32 ods. 12 zákona o elektronických komunikáciách úrad 
v individuálnom povolení uvedie, či je možné práva vyplývajúce z pridelenia 
frekvencií previesť alebo prenajať v súlade s plánom využívania frekvenčného 
spektra. Na základe uvedeného úrad rozhodol o zmene individuálneho povolenia – 
rozhodnutia č. 99 10 66 1 033 a výrokovú časť doplnil o podmienky prevodu alebo 
prenájmu práv. 

Úrad po prihliadnutí na vyššie uvedené dôvody rozhodol o zmene 
individuálneho povolenia – rozhodnutia č. 99 10 66 1 033 podľa § 34 ods. 2 písm. b) 
v spojení s § 34 ods. 2 písm. a) 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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