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Prídely v pásme 3,7 GHz 
3600 – 3640 MHz: okresné prídely (výberové konania) 
3640 – 3680 MHz: SWAN – celoplošne, 400 000 € 
3680 – 3720 MHz: BENESTRA – celoplošne, 390 013 € 
3720 – 3760 MHz: O2 – celoplošne, 380 001 € 
3760 – 3800 MHz: okresné prídely (výberové konania) 
 

Celoplošné: 2014 - el. aukcia, tri 40 MHz bloky, 250 tis.  
•  Do 24 mesiacov: min. 1 bod/okres, min. 1 služba s 

garant. rýchlosťou dwn min. 5 Mbit/s od začiatku, min. 
15 Mbit/s od 1.7.2018 a min. 30 Mbit/s od 1.7.2020. 

•  Do 36 mes. min. v 3 obciach s menej ako 3 tis. 
obyvateľov v každom okrese Slovenskej republiky 

 
 
 
 



Okresné prídely 3,7 GHz 
Ešte nepridelené – biela, 1 blok vyvolávacia cena – žltá,  
oba bloky vyvolávacia cena – červená, regionálni op. – zelená,   
1 regio. op. - modrá, celoplošní - hnedá, zrušené, nezáujem - šedá. 
 



Podpora rádiových sietí v 
málo osídlených oblastiach 

 
 
 
Od 1.4.2012 - zníženie poplatkov o 60 - 70% a ešte: 
•  Menšia, menej atraktívna lokalita = nižší poplatok  
•  Pri zariadeniach bod – multibod nad 1 GHz do 11 GHz 

je v obciach do 2 tis. obyvateľov úhrada za 
frekvencie len vo výške 8,7% z úhrady ako je pri 
obciach nad 100 tis. obyvateľov. V obciach do 5 tis. 
obyvateľov je úhrada len vo výške 17,4%... 



Pokrývanie bielych miest 

 

•  RÚ o 75 % znížil výšku úhrad za právo používať 
frekvencie v obciach označených ako biele miesto, 
ktoré sú/budú v zozname bielych miest vytvorenom v 
rámci operačného programu Broadband.  

•  Zriadenie prístupového bodu, t.j. základňovej stanice 
vo frekvenčných pásmach nad 1 GHz do 11 GHz. 

•  Účinnosť od 15.02.2017.  



porovnavacinternetu.sk 



Rozšírené vyhľadávanie 



Výsledky vyhľadávania 



Porovnanie ponúk 



„Aj štát vie občas robiť 
dobré veci“...  



App na meranie kvality 
Mobilná app (Android a iOS) + webové rozhranie 
•  Bezplatné, vydané nezávislou autoritou 
•  Neobjavili sme „teplú vodu“, pridaná hodnota 
Čo prináša: 
•  informácie o aktuálnej kvalite pripojenia k internetu,  
•  zobrazenie výsledkov meraní na mape, 
•  porovnanie výsledkov s meraniami iných používateľov, 
•  štatistiku meraní používateľa, vyhľadávanie, 
•  open data... 



Mobilná app 



Mapa meraní – web 



Detail meracieho bodu 



Ďakujem za pozornosť. 

Ing. Roman Vavro 
Tel.: +421 2 57 88 15 52 

e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk 
Instagram: @regulacny_urad

 
 


