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Zmluva o prenájme kapacity T-DAB+ siete v miestnom digitálnom terestriálnom multiplexe 

 
uzatvorená podľa § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  § 84 zákona č. 

452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení /ďalej len „ZEK“/ 
 
Zmluvné strany: 
  
Podnik:  
Obchodné meno:          Towercom, a.s. 
Sídlo:            Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 
IČO:            36 364 568 
DIČ:            2022 20 1709 
IČ DPH:            SK 2022 20 1709 
Zápis:            Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
            oddiel Sa, vložka č. 3885/B  
Štatutárny orgán:                                   Ing. Martin Gebauer, predseda predstavenstva 
V zastúpení na základe poverenia:     Peter Cuper, riaditeľ sekcie obchodu       
 
 
(ďalej len ako " Podnik") 
 
Užívateľ:    
Obchodné meno:            Rozhlas a televízia Slovenska 
Organizačná zložka:               Slovenský rozhlas 
Sídlo:               Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
IČO:              47 232 480 
DIČ:               2023169973 
IČ DPH:               SK 2023169973 
Zápis:              Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
              oddiel Po, vložka č. 1922/B  
V zastúpení:             PhDr. Jaroslav Rezník 
              generálny riaditeľ 
 
(ďalej len ako „Užívateľ“) 

 
Preambula 

 
Podnik je obchodná spoločnosť poskytujúca v Slovenskej republike služby spojené s prevádzkou sieti DVB-
T vysielačov a prevádzačov, rozhlasových vysielačov, bezdrôtovej dátovej siete v povolených pásmach 
a satelitnej siete a prevádzkou rádiových zariadení a to najmä: poskytovanie dátových 
služieb,  poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby šírenia rozhlasových a televíznych 
programových služieb verejnou elektronickou komunikačnou sieťou ako aj ďalšie služby v rozsahu svojho 
predmetu podnikania.  
 
Užívateľ je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá 
poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Užívateľ je vysielateľom 
zriadeným zákonom č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízií Slovenska a  o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorému  boli Radou pre vysielanie a retransmisiu udelené licencie na celoplošné digitálne 
vysielanie rozhlasovej programovej služby podľa zákona č. 220/2007 a v súlade so zákonom č. 308/2000 
nasledovne: Rádio Slovensko (RD/1, zo dňa 7.12.2007), Rádio Devín (RD/3, zo dňa 7.12.2007), Rádio_FM 
(RD/4, zo dňa 7.12.2007) Rádio Patria (RD/5, zo dňa 7.12.2007), Rádio RSI (RD/6, zo dňa 7.12.2007), Rádio 
Junior (RD/17, zo dňa 13.4.2010), Rádio Litera (RD/14, zo dňa 16.12.2008), Rádio Regina (RD/2, zo dňa 
7.12.2007), Rádio Pyramída (RD/13, zo dňa 16.12.2008)(ďalej pre jednotlivé licencie spolu len "Licencie")v 
znení rozhodnutí o ich zmene.  
 
Miestnym digitálnym terestriálnym multiplexom (ďalej len miestny multiplex) sa pre  účely tejto zmluvy 
rozumie súhrnný dátový tok obsahujúci čiastkové dátové toky rozhlasových programových služieb 
jedného alebo viacerých vysielateľov, vrátane vysielateľa zriadeného zákonom č.532/2010 o Rozhlase 
a televízii Slovenska. Miestny multiplex zabezpečuje lokálne vysielanie programových služieb 
v rozhlasovom pásme v súlade s §17 zákona o 220/2007 o digitálnom vysielaní. 
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Z dôvodu nepretržitého vývoja v oblastí distribučných terestriálnych technológií podporujúcich prenos 
rozhlasového a televízneho vysielania, a súčasne podporujúcich efektívne využívanie frekvenčného 
spektra, spustil Podnik prevádzku prenosu rozhlasových programových služieb v štandarde T-DAB+ 
prostredníctvom miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu a to  v súlade s podmienkami 
uvedenými v individuálnych povoleniach  udelených mu pre tento účel Úradom pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad“). Užívateľ má záujem o šírenie vlastných 
rozhlasových programových služieb v štandarde T-DAB+ v pásme 174 ÷ 230 MHz , a to za účelom prístupu 
k novým technológiám podporujúcim modernizáciu vysielania a efektívne nakladanie disponibilných 
zdrojov. 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom stanovenia si vzájomných práv a povinností, ktoré 
zmluvným stranám zabezpečia ich riadnym a včasným plnením naplnenie predmetu tejto Zmluvy. 
 
Zmluvné strany dnešného dňa vedené účelom uzatvorenia tejto Zmluvy vyjadreného v preambule tejto 
Zmluvy uzatvorili nasledujúcu Zmluvu o prenájme kapacity v miestnom digitálnom terestriálnom 
multiplexe (ďalej len „Zmluva“).   
 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
Podnik sa na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených zaväzuje poskytnúť Užívateľovi pre-
nájom kapacity v sieti T-DAB+ (podľa Prílohy č.2) za účelom distribúcie rozhlasových programových slu-
žieb poslucháčom. Použitá vysielacia technológia  miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu bude 
zodpovedať štandardu  T-DAB+ podľa  ETSI 302 077 V 2.1.1. 
 

II. 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

 
1. Podnik sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi Službu v nasledovnom rozsahu: 

 
a) Kapacita siete určenej na prenos rozhlasových programových služieb Rádio Slovensko, Rádio 

Devín, Rádio_FM, Rádio Patria / Rádio RSI, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Regina (podľa 
regiónov východ, stred a západ), Rádio Pyramída podľa platných Licencií prostredníctvom 
miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu v štandarde T-DAB+ s celkovou využívanou 
kapacitou v zmysle Prílohy č. 1 

 
podľa špecifikácie a v súlade s technickými parametrami definovanými v Prílohe č. 1 „Technická 
špecifikácia (ďalej len Príloha č. 1)“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

 
III. 

CENA ZA SLUŽBU A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Cena za Službu je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve, ktorá je 

jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „Cena za Službu“). K Cene za Službu bude pripočítaná DPH 
vo výške podľa právnych predpisov platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia v prípade, 
ak sa DPH na daný vzťah uplatňuje. Nárok na Cenu za Službu vzniká Podniku za riadne a včas 
poskytnutú službu. 

 
2. Cena za Službu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy je splatná mesačne, bezhotovostným prevodom 

na účet Podniku, a to na základe faktúr vystavených Podnikom najneskôr do 5. dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Služba poskytnutá Užívateľovi, s lehotou splatnosti 30 
kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 
3. V prípade omeškania Užívateľa so zaplatením splatnej Ceny za Službu v súlade s touto Zmluvou  

riadne a včas, má Podnik nárok, aby mu Užívateľ zaplatil zákonný úrok z omeškania za každý, aj 
začatý deň omeškania. 

 
IV. 

TRVANIE ZMLUVY 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy do 31.12.2022 
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2. Táto Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy zo 
zákonných alebo v Zmluve uvedených dôvodov. 

 
3. Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak: 
 

a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi  Podnikom oznámená; ak Podnik 
neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do 
jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti 
podstatnej zmeny zmluvných podmienok, Užívateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto 
ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou 
všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo 
orgánu Európskej únie,  

b) Podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje Službu podľa Zmluvy alebo ju 
neposkytuje v stanovenej kvalite, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo 
dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Užívateľa, ak porušenie povinností 
Podnikom stále pretrváva,  

c) Podnik neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2 ZEK, Užívateľ má 
právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku 
vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2 ZEK. 

d) V prípade neplnenia podstatných zmluvných podmienok zo strany podniku, t.j. lehôt  
označených  v technickej špecifikácii.  
 

4. Podnik môže odstúpiť od Zmluvy, ak Užívateľ: 
 

a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete Podniku alebo takýto zásah 
umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti, 

b) nezaplatil Cenu za Službu ani do 45 dní po dni splatnosti,  
c) pripojí na verejnú sieť Podniku zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo 

používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Podniku  
zariadenie neodpojí, 

d) opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Podniku kontrolu jej používania,  
e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy. 

 
5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 

strane. 
 

6. Podnik môže vypovedať Zmluvu, ak ďalej nemôže poskytovať Službu v dohodnutom rozsahu alebo 
v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby. Ak 
Podnik vypovie Zmluvu z dôvodu modernizácie verejných služieb, s ktorou je spojené ukončenie 
poskytovania Služby podľa tejto Zmluvy, je povinný s výpoveďou doručiť Užívateľovi ponuku na 
poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením. 
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená Užívateľovi. 

 
7. Zmluvné strany berú na vedomie a bezvýhradne súhlasia s tým, že s ohľadom na skutočnosť, že 

individuálne povolenia na používanie frekvencií vydané Úradom oprávňujúce Podnik na 
poskytovanie miestneho digitálneho terestriálneho multiplexu podľa tejto Zmluvy majú dočasný 
charakter, Zmluva v celom rozsahu zaniká zánikom posledného z predmetných individuálnych 
povolení. 

 
8. Ukončením tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa sankcií, 

záruky, náhrady škody, resp. iných pretrvávajúcich nárokov. 
 

9. Podnik zašle Užívateľovi po zániku Zmluvy konečné vyúčtovanie, ktoré je Užívateľ povinný do 30 dní 
od doručenia uhradiť. 

 
V. 

VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA 
 

1. Za účelom vzájomnej komunikácie si zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje: 
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Otázky týkajúce sa technickej špecifikácie Služby, odstávok, prerušení vysielania  obsahovej služby 
Užívateľa a Porúch budú zmluvné strany oznamovať a konzultovať na nasledovných kontaktných 
miestach: 

 
Kontaktné údaje Podniku 
Adresa:    Towercom, a.s. 

  Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, SR 
 
Zodpovedná osoba: Ing. Peter Kubina 
Telefón:   24 hodín denne: 02/ 49 220 225, 02/ 49 255 755 
e-mail:   nmc@towercom.sk 

 
Kontaktné údaje Užívateľa 
Adresa:    Rozhlas a televízia Slovensko 
Sídlo:   Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

 
Zodpovedná osoba: Ing. Igor Zachar, Ing. Ivana Holíčková 
Telefón:   XXXXXXXX, +421 2 32507255, XXXXXXXX 

e-mail:   ovs@rtvs.sk; Igor.Zachar@rtvs.sk; Ivana.Holickova@rtvs.sk 
  
Kontaktné e-mailové adresy Užívateľa budú v komunikácii používané súčasne.  

        
2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny kontaktných  alebo 

iných údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny 
týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, adresu ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového spoje-
nia ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude opráv-
nená namietať, že neobdržala akúkoľvek Výzvu, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôso-
benú škodu. 

 
VI. 

ĎALŠIE USTANOVENIA 
 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov 

z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy. 
 

2. Pre účely tejto Zmluvy pojem digitálny terestriálny mulitplex zahŕňa rovnako miestny terestriálny 
multiplex a pojem Koncové zariadenie užívateľa zahŕňa rovnako rozhlasový digitálny prijímač. 

 
3. Zmluvné strany berú na vedomie a Užívateľ bezvýhradne súhlasí s tým, že za účelom overiteľnosti 

funkcionality a využiteľnosti Služby budú vykonávané rôzne merania a testovanie zamerané na 
zabezpečenie riadneho prenosu rozhlasovej programovej služby Užívateľa podľa tejto Zmluvy, ktoré 
môžu spôsobiť výpadky, prerušenia a iné obmedzenia poskytovania Služby a s tým spojeného 
vysielania rozhlasovej programovej služby Užívateľa ako aj s ohľadom na možnosť rušenia miestneho 
digitálneho terestriálneho multiplexu mimo záujmovú oblasť pokrytia územia v súlade s individuálnym 
povolením na použitie frekvencie, nevzťahujú sa na poskytovanie Služby príslušné ustanovenia VP 
týkajúce sa dostupnosti Služby a kvality Služby. Pre účely tejto Zmluvy sa Podnik zaväzuje a Užívateľ 
berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí že ročná dostupnosť podľa bodu 7.1.9  VP sa mení  na  S ≥ 
94 % v zmysle plnej prevádzky vysielačov pre dohodnuté technické parametre uvedené v Prílohe 2 
tejto Zmluvy. Zmluvné strany rovnako berú na vedomie a Užívateľ bezvýhradne súhlasí s tým, že 
rozsah poskytovaných Služieb závisí od trvania jednotlivých individuálnych povolení na používanie 
frekvencií. 
 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách súvisiacich 
s testovaním režimov pri vysielaní ako aj o informáciách o využívanej technológii.       

 
5. Táto Zmluva, ak nie je Zmluvou alebo dohodou zmluvných strán stanovené inak, môže byť zmenená 

len formou písomných dodatkov po ich odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami. 
 

6. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť 
alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by 
tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsahu 
alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetko 
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pre to, aby dosiahli rovnaký výsledok, aký bol zamýšľaný týmito neplatnými alebo nevykonateľnými 
ustanoveniami. 

 
 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  
1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný 

za originál.  
 
2. Táto Zmluva sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom č. 

452/2021  Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Na práva a povinnosti explicitne 
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú 
vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj 
obchodných zvyklostí a praxe.   
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné spory vyplývajúce z predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy 
sú príslušné súdy Slovenskej republiky.  

 
4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia 
Príloha č. 2:  Cena za prenájom kapacity službu vysielania v štandarde T-DAB+  
Príloha č. 3a:  Pokrytie územia Službou pre úroveň 58 dBμV/m (kóta Rimavská Sobota) 
Príloha č. 3b:  Pokrytie územia Službou pre úroveň 58 dBμV/m (kóta Trenčín) 
Príloha č. 3c:  Pokrytie územia Službou pre úroveň 58 dBμV/m (sieť 8 vysielačov T-DAB+) 
Príloha č. 4a:  Individuálne povolenia na používanie frekvencie (kóta Rimavská Sobota) 
Príloha č. 4b:  Individuálne povolenia na používanie frekvencie (kóta Trenčín) 
 

5. Podnik sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi kópie prevádzkových povolení vydaných Úradom pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  k T-DAB+ vysielačom, ktoré sú alebo budú 
podľa tejto Zmluvy uvedené do prevádzky. 
 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej 
pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich 
vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť. 

 
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že Užívateľ je v súlade s príslušnými právnymi predpismi povinný 

Zmluvu zverejniť v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa 
dohodli, že účinnosť Zmluvy nastáva v súlade s ustanovením § 47a od. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po jej zverejnení. 

 
 
 
V Bratislave dňa :                                                            V Bratislave dňa:  
   
 
Podnik:           Užívateľ: 
 
Towercom, a.s.          Rozhlas a televízia Slovenska  
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................   ..................................................................  
               Peter Cuper                                 PhDr. Jaroslav Rezník 
 riaditeľ sekcie obchodu (CSO)                                 generálny riaditeľ        
        na základe poverenia 
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Príloha č. 1 

 

 
Technická špecifikácia 

 
Podnik zabezpečí preberanie audio programových modulácií v štúdiu RTVS na rozhraní AES/EBU. 

Audio modulácie sú súčasne využívané pre FM terestriálne vysielanie a satelitné vysielanie. 
 
Programové služby: 

P.č. Program Bitrate Kompresia Protection SBR 

1 Rádio Slovensko 96 kbit/s DAB+ stereo EEP-3A SBR on 

2 Rádio Patria / RSI 96 kbit/s DAB+ stereo EEP-3A SBR on 

3 Rádio Junior 72 kbit/s DAB+ stereo EEP-3A SBR on 

4 Rádio_FM 96 kbit/s DAB+ stereo EEP-3A SBR on 

5 Rádio Devin 96 kbit/s DAB+ stereo EEP-3A SBR on 

6 Rádio Litera 72 kbit/s DAB+ stereo EEP-3A SBR on 

7 Rádio Regina 1) 96 kbit/s DAB+ stereo EEP-3A SBR on 

8 Rádio Pyramída 72 kbit/s DAB+ stereo EEP-3A SBR on 

Využívaná kapacita 696 kbit/s max. pre 9 programových služieb 

 
1) Pre vysielanie programovej služby Rádio Regina je modulácia odovzdávaná samostatne kvôli 

regionálnemu vysielaniu  pre oblasti západ, stred a východ Slovenska.  
 

Zdrojové kódovanie programových služieb RTVS bude zabezpečené vo formáte HE-AAC v1 (72 ÷ 96 kbit/s) 
resp. po vzájomnej dohode na úrovni technických riaditeľov HE-AAC v2 (24 ÷ 48 kbit/s), podľa ISO/IEC 
14496-3. Pridelené Ensemble ID T-DAB+ multiplexu je nastavené na 0x5001. 
 
Aktuálne technické parametre a ich zmeny (napr. zdrojové kódovanie, dátový tok, ...), vrátane 
doplnkových obsahových služieb typu DLS, SLS a PTY, budú vopred vzájomne odsúhlasené na úrovni 
technických riaditeľov Podniku a Užívateľa. Forma odsúhlasenia bude písomná alebo e-mailová 
komunikácia. 
 
Podnik bude informovať Užívateľa o aktuálnych technických parametroch podľa tejto prílohy vždy po 
vykonanej zmene počas celej doby platnosti Zmluvy.     
 
T-DAB+ vysielacia sieť: 

Vysielač Pásmo Mód Modulácia Kanál Frekvencia Polarizácia ERP 

Trenčín - Nad Oborou III. I DQPSK 12C 227,360 MHz Vertikálna 4,70 kW 

Rimavská Sobota - Palaská III. I DQPSK 11C 220,352 MHz Vertikálna 5,00 kW 

 
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal dočasné povolenia na 

prevádzkovanie rozhlasového digitálneho pozemského vysielania do 31. decembra 2022.  
 
Pokrytie T-DAB+ vysielania: 
 
Projektované pokrytie bude počítané podľa metodiky ITU RRC-06, ANNEX 3.4., kap. 3.5.2. Model šírenia 
ITU-R 1812-3 (alebo verzia vyššia), CA a má výlučne informatívny charakter.  
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Príloha č.2 

 

Cena za prenájom kapacity službu vysielania v štandarde T-DAB+  

počet 
programových 

služieb 
vysielacia lokalita 

cena bez DPH [EUR] 
časový rozsah 

 vysielania   za mesiac 
za rozsah     
vysielania 

8 Rimavská Sobota 1 609,67 8 048,33 1.8.2022 ÷ 31.12.2022 

8 Trenčín  1 960,42 11 762,50 1.7.2022 ÷ 31.12.2022 

 
Poznámka.:  
- Zmluvné strany sa dohodli, že pre včasné spustenie Služby sa pripúšťa dočasné technické riešenie so 

zníženým vyžiareným výkonom (hodnoty ERPmax). Zmluvné strany sa ďalej dohodli že po dobu 
dočasného technického riešenia bude Cena za Službu znížená o 25% pričom zníženie hodnoty ERPmax 
nesmie presiahnuť hodnotu 3dB. Pre vylúčenie pochybností zníženie Ceny o 25% je aplikovateľná iba 
počas doby dočasného technického riešenia; 

- termín ukončenia dočasného technického riešenia bude oznámená technickým riaditeľom Podniku 
technickému riaditeľovi Užívateľa. Forma oznámenia bude písomná alebo e-mailová. 

 
Programové služby a lokality vysielania: 
- programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria / RSI, Rádio Junior, Rádio 

Litera, Rádio Regina (východ, stred, západ), Rádio Pyramída; 
- lokality vysielania: Trenčín - Nad Oborou a Rimavská Sobota - Palaská. 
 
Pozn. :   
- zdroj modulácie programových služieb je totožný ako zdroj pre sieť pre VKV a DVB-S2 
 
 
 
V Bratislave dňa :                                                            V Bratislave dňa:  
 
Podnik:           Užívateľ: 
 
Towercom, a.s.          Rozhlas a televízia Slovenska  
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................   ..................................................................  
                     Peter Cuper                 PhDr. Jaroslav Rezník 
    riaditeľ sekcie obchodu  (CSO)                               generálny riaditeľ  
 na základe poverenia 
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Príloha č. 3a 

 
Návrh projektovaného pokrytia územia z lokality Rimavská Sobota, kóta Palaská pre ERP = 5 kW 

 
 

 

 

 

 

Príloha č. 3b 
 

Návrh projektovaného pokrytia územia z lokality Trenčín, kóta Nad Oborou pre ERP = 4,7 kW 
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Príloha č. 3c 
 

Celkové pokrytie územia službou T-DAB+ pre úroveň  58 dBµV/m vo výške 10m nad terénom 
  

 

 
 
lokality vysielačov siete T-DAB+:  
Bratislava - Kamzík, Banská Bystrica - Laskomer, Žilina - Krížava,  Dunajská Streda - mesto, Nitra - Zobor,  
Košice - Heringeš, Trenčín - Nad Oborou a Rimavská Sobota - Palaská 
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Príloha č.4a 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poš tových služieb 
 

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

 

 

Rozhodnutie č.:        22 10 65 1 001 Bratislava, 31. január 2022 
Č. správ. konania: 4337/OSFS/2022-1436 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy 
frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“) ako príslutšný 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   h) zákona č. 
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon o elektronických komunikáciách”) vo veci žiadosti žiadateľa Towercom, a.s., Cesta na 
Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568 (ďalej len „držiteľ povolenia“ alebo 
„ú častník konania“) o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencie Rimavská 
Sobota - Paláska 11C na rozhlasové digitálne pozemské vysielanie v rámci miestneho mul-
tiplexu zo dňa 25.10.2021 

r o z h o d o l 

podľa § 30 ods. 1 písm. c), § 32 ods. 1 a 9 zákona o elektronických komunikáciách v spojení 
s § 18 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a posky-
tovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o digitálnom vysielaní“) o pridelení frekvencií a o určení podmienok, za ktorých 
je možné frekvencie používať takto: 
 

Držite ľ povolenia 

Názov Towercom, a.s. 

Adresa 
Cesta na Kamzík 14 
831 01 Bratislava 

IČO 36 364 568 
 

Služba, pre ktorú je pridelená 
frekvencia ur čená 

Pozemská rozhlasová a televízna služba 
v štandarde T-DAB+ 

 

 

Frekvencia (blok) 11C 
 

Platnos ť individuálneho povolenia 

Od  Do 31. decembra 2022 

 Technická špecifikácia rádiových zariadení a antén  
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Umiestnenie rádiového zariadenia 
Stanovište RIMAVSKÁ SOBOTA 

Adresa Paláska 

LON – E (WGS 84)   20°02'34" 

LAT – N (WGS 84)   48°25'50" 

Nadmorská výška [m.n.m] 510 
 

Rádiové zariadenie 
Počet rádiových zariadení 1 

Typ Rádiové zariadenie pre vysielanie miestneho 
multiplexu 

Názov terestriálneho multiplexu LN12 

Nastavený výkon [W] 600 
Maximálny výkon ERP v nulovej 
rovine [W] 5 000 

 

Antény 
Počet antén 2 
Výška stredu anténov. systému 
nad terénom [m] 28 

Hlavné smery žiarenia [°] ND 

Elevácia [°] 0 
 

Vyžarovací diagram anténového systému (v horizontál nej rovine) 
Azimut [°] 0 10 20  30 40 50 60 70 80 90 100 110 
Potlačenie [dB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Azimut [°] 120  130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 
Potlačenie [dB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Azimut [°] 240  250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 
Potlačenie [dB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Druh vysielania 
Modulácia DQPSK Mód I 

Polarizácia vertikálna   

Identifikátory 
Ensemble_ID: 0x5002 

 

Podmienky na efektívne používanie frekvencií 

Nepredpisujú sa. 

Vymedzenie povinností vrátane súvisiacich údajov, k toré sú potrebné na  
plnenie úloh pod ľa medzinárodných zmlúv o využívaní frekvencií, ktor ými je  
Slovenská republika viazaná alebo ktoré vyplývajú z  členstva Slovenskej re-
publiky v medzinárodných organizáciách 
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Držiteľ povolenia je povinný strpieť rušenie signálu miestneho multiplexu mimo zá-
ujmovú oblasť pokrytia územia, vymedzenú hodnotou minimálnej mediánovej in-
tenzity elektromagnetického poľa (60 dB(µV/m)). 

 

Technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamed zenie škodlivého 
rušenia 

Frekvenciu Rimavská Sobota - Paláska 11C je možné používať pre účely poskyto-
vania miestneho multiplexu iba do doby, kým sa táto frekvencia nezačne používať 
pre účely poskytovania celoplošného terestriálneho multiplexu vo frekvenčnom 
vyhradení SOUTH-B. Držiteľ povolenia je preto povinný na základe výzvy úradu a v 
lehote stanovenej úradom ukončiť používanie frekvencie Rimavská Sobota - Paláska 
11C pre účely poskytovania miestneho multiplexu. 

 

Podmienky prevodu alebo prenájmu práv 

Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za pod-
mienky, že nie je daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komu-
nikáciách. 

 

Opakovaná úhrada za právo používa ť frekvencie alebo identifika čný znak 
pod ľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o elektronických komunikác iách 

Nepredpisuje sa, pokiaľ tak neustanovuje osobitný predpis. 
 

Odôvodnenie: 
Účastník konania doručil dňa 25.10.2021 žiadosť o vydanie individuálneho povole-

nia na používanie frekvencie Rimavská Sobota - Paláska 11C na rozhlasové digitálne po-
zemské vysielanie v rámci miestneho multiplexu. Doručením predmetnej žiadosti sa začalo 
podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci. 

Frekvencia 11C je v zmysle záverečných dokumentov Regionálnej dohody pre plá-
novanie digitálnej pozemskej rozhlasovej služby a jej príloh, ktorá bola vypracovaná a 
schválená Regionálnou rádiokomunikačnou konferenciou ITU pre plánovanie digitálnej po-
zemskej 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 (ďalej len „Dohoda GE06“), pridelená Slovenskej republike 
pre frekvenčné vyhradenia MIDDLE-B a SOUTH-B. Táto frekvencia je primárne určená pre 
účely poskytovania celoplošného terestriálneho multiplexu. Úrad plánuje vyhlásiť v roku 
2022 výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými budú 
pridelené frekvencie na vytvorenie terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. 

Nakoľko v súčasnosti nie je frekvencia 11C používaná pre primárne účely, úrad roz-
hodol o dočasnom využívaní tejto frekvencie pre účely poskytovania miestneho multiplexu. 
Frekvenciu Rimavská Sobota - Paláska 11C pre účely poskytovania miestneho multiplexu je 
možné používať iba do doby, kým sa táto frekvencia nezačne používať pre účely poskyto-
vania celoplošného terestriálneho multiplexu vo frekvenčnom vyhradení SOUTH-B. Držiteľ 
povolenia je preto povinný na základe výzvy úradu a v lehote stanovenej úradom ukončiť 
používanie frekvencie Rimavská Sobota - Paláska 11C pre účely poskytovania miestneho 
multiplexu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pokiaľ držiteľ povolenia 
nesplní na  základe výzvy úradu a v lehote v nej určenej povinnosť ukončiť používanie uve-
denej frekvencie, úrad v zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 písm. c) zákona o elektro-
nických   komunikáciách   zruší   individuálne   povolenie   alebo   odoberie pridelenú 
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frekvenciu. 
Úrad v snahe vytvoriť podmienky pre úspešné zavádzanie a rozvoj 

rozhlasového digitálneho pozemského vysielania v Slovenskej republike rozhodol o vy-
daní tohto individuálneho povolenia aj napriek skutočnosti, že k dátumu vydania tohto roz-
hodnutia úrad disponuje iba predbežným súhlasom administrácií Rakúskej republiky, Ma-
ďarska, Poľskej republiky a Ukrajiny k prevádzke T-DAB vysielača Rimavská Sobota - Pa-
láska 11C. 

K vydaniu tohto individuálneho povolenia úrad pristúpil taktiež na základe úmyslu 
držiteľa povolenia používať frekvenciu Rimavská Sobota - Paláska 11C pre účel skúšobnej 
prevádzky digitálneho rozhlasového vysielača. 

Vzhľadom na plánované používanie frekvencie 11C pre účely poskytovania celoploš-
ného terestriálneho multiplexu a berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti úrad rozhodol o 
vydaní tohto individuálneho povolenia s platnosťou do 31.12.2022. Po uplynutí lehoty plat-
nosti, na ktorú sa toto individuálne povolenie vydáva úrad negarantuje, že bude možné le-
hotu platnosti predĺžiť. 

V súvislosti s rozvojom rozhlasového digitálneho pozemského vysielania v Slovenskej 
republike a v okolitých krajinách úrad uložil držiteľovi povolenia povinnosť strpieť rušenie 
signálu miestneho multiplexu mimo záujmovú oblasť pokrytia územia, vymedzenú hodnotou 
minimálnej mediánovej intenzity elektromagnetického poľa 60 dB(µV/m). Uvedená hod-
nota intenzity je Dohodou GE06 definovaná pre podmienky mobilného príjmu signálu. 

Vzhľadom na   rozvoj   rozhlasového   digitálneho   pozemského   vysielania 
v okolitých krajinách úrad negarantuje nerušenú prevádzku. 

Držiteľ povolenia je povinný oboznámiť obsluhu rádiového zariadenia so všetkými 
skutočnosťami vyplývajúcimi z individuálneho povolenia, so zásadami rádiokomunikačnej 
prevádzky, so základnými rádiokomunikačnými predpismi a dodržiavať okrem podmienok 
uvedených v tomto individuálnom povolení podmienky vyplývajúce zo zákona o elektronic-
kých komunikáciách. 

Podľa § 18 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní sa terestriálnym prevádzkovým po-
volením prideľuje jeden miestny multiplex. 

Úrad určil podmienky pre používanie pridelenej frekvencie a poskytovanie elektro-
nických komunikačných sietí a služieb tak, aby bolo zabezpečené riadne, efektívne a hospo-
dárne využívanie frekvenčného spektra v súlade so všeobecne záväznými predpismi a medzi-
národnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Úrad dal listom č. 4337/OSFS/2022-1435 zo dňa 25.01.2022, 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 26.01.2022, možnosť pred vy-
daním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 
jeho doplnenie v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na uplatnenie práva podľa § 33 
ods. 2 správneho poriadku. 

Účastník konania túto možnosť využil. Vo svojom liste č. 1236_75/ÚR/2021 zo dňa 
27.01.2022 (zaevidovaným pod číslom 1951/OSFS/2022) vyhlásil, že nemá žiadne pripo-
mienky ani návrhy na doplnenie a zmenu pripravovaného rozhodnutia. 

 

Úrad žiadosť posúdil a konštatuje, že účastník konania splnil všetky zákonné pod-
mienky pre vydanie tohto individuálneho povolenia a po prihliadnutí na vyššie uvedené dô-
vody rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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 frek-
venčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24. 

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

 

 

Ing. Milan Mizera 
     riaditeľ odboru 
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             Príloha č.4b 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poš tových služieb 
 

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

 

Rozhodnutie č.:        22 10 65 1 002 Bratislava, 02. február 2022 
Č. správ. konania:   4360/OSFS/2022-1490 

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 poria-
dok“)   a   §   6 ods.   1   písm. b), ods. 3   písm. a)   a   h) zákona č. 351/2011 Z. z. o 
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronic-
kých komunikáciách”) vo veci žiadosti žiadateľa Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 
01 Bratislava, IČO: 36 364 568 (ďalej len „držiteľ povolenia“ alebo „účastník konania“) o 
vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencie Trenčín 12C na rozhlasové 
digitálne pozemské vysielanie v rámci miestneho multiplexu zo dňa 21.01.2020 

r o z h o d o l 

podľa § 30 ods. 1 písm. c), § 32 ods. 1 a 9 zákona o elektronických komunikáciách v spojení 
s § 18 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a posky-
tovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o digitálnom vysielaní“) o pridelení frekvencií a o určení podmienok, za ktorých 
je možné frekvencie používať takto: 
 

Držite ľ povolenia 

Názov Towercom, a.s. 

Adresa 
Cesta na Kamzík 14 
831 01 Bratislava 

IČO 36 364 568 
 

Služba, pre ktorú je pridelená 
frekvencia ur čená 

Pozemská rozhlasová a televízna služba 
v štandarde T-DAB+ 

 

Frekvencia (blok) 12C 
 

 
 
 

Technická špecifikácia rádiových zariadení a antén 

Platnos ť individuálneho povolenia 

Od  Do 31. decembra 2022 
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Umiestnenie rádiového zariadenia 
Stanovište TRENČÍN 

Adresa Nad oborou 

LON – E (WGS 84)   18°01'53" 

LAT – N (WGS 84)   48°59'31" 

Nadmorská výška [m.n.m] 645 
 

Rádiové zariadenie 
Počet rádiových zariadení 1 

Typ Rádiové zariadenie pre vysielanie miestneho 
multiplexu 

Názov terestriálneho multiplexu LN12 

Nastavený výkon [W] 1 450 
Maximálny výkon ERP v nulovej 
rovine [W] 4 700 

 

Antény 
Počet antén 6 
Výška stredu anténov. systému 
nad terénom [m] 58 

Hlavné smery žiarenia [°] 85, 180, 280 

Elevácia [°] 0; 0; 0 
 

Vyžarovací diagram anténového systému (v horizontál nej rovine) 
Azimut [°] 0 10 20  30 40 50 60 70 80 90 100 110 
Potlačenie [dB] 20 16 12 10 6 4,5 2,8 1,2 0,6 1 2 3,5 

Azimut [°] 120  130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 
Potlačenie [dB] 3 1,6 1,8 3,2 2,8 1,2 0,2 1,3 0,8 1,7 4,8 14 

Azimut [°] 240  250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 
Potlačenie [dB] 9,5 8,2 7,8 7,8 7,8 7,5 8,5 12 10 12 20 20 

 

Druh vysielania 
Modulácia DQPSK Mód I 

Polarizácia vertikálna   

Identifikátory 
Ensemble_ID: 0x5001 

 

Podmienky na efektívne používanie frekvencií 

Nepredpisujú sa. 



Zmluva číslo: ZM1008213 
 

strana 17 z 19 

 

Vymedzenie povinností vrátane súvisiacich údajov, k toré sú potrebné na  
plnenie úloh pod ľa medzinárodných zmlúv o využívaní frekvencií, ktor ými je  
Slovenská republika viazaná alebo ktoré vyplývajú z  členstva Slovenskej re-
publiky v medzinárodných organizáciách 

Držiteľ povolenia je povinný strpieť rušenie signálu miestneho multiplexu mimo zá-
ujmovú oblasť pokrytia územia, vymedzenú hodnotou minimálnej mediánovej in-
tenzity elektromagnetického poľa (60 dB(µV/m)). 

 

Technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamed zenie škodlivého 
rušenia 

Frekvenciu Trenčín 12C je možné používať pre účely poskytovania miestneho multi-
plexu iba do doby, kým sa táto frekvencia nezačne používať pre účely poskytovania 
celoplošného terestriálneho multiplexu vo frekvenčnom vyhradení SVK001. Držiteľ 
povolenia je preto povinný na základe výzvy úradu a v lehote stanovenej úradom 
ukončiť používanie frekvencie Trenčín 12C pre účely poskytovania miestneho multi-
plexu. 

 

Podmienky prevodu alebo prenájmu práv 

Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za pod-
mienky, že nie je daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komu-
nikáciách. 

 

Opakovaná úhrada za právo používa ť frekvencie alebo identifika čný znak 
pod ľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o elektronických komunikác iách 

Nepredpisuje sa, pokiaľ tak neustanovuje osobitný predpis. 
 

Odôvodnenie: 
Účastník konania doručil dňa 21.01.2020 žiadosť o vydanie individuálneho povole-

nia na používanie frekvencie Trenčín 12C na rozhlasové digitálne pozemské vysielanie v 
rámci miestneho multiplexu. Doručením predmetnej žiadosti sa začalo podľa § 18 ods. 2 
správneho poriadku správne konanie vo veci. 

Frekvencia 12C je v zmysle záverečných dokumentov Regionálnej dohody pre plá-
novanie digitálnej pozemskej rozhlasovej služby a jej príloh, ktorá bola vypracovaná a 
schválená Regionálnou rádiokomunikačnou konferenciou ITU pre plánovanie digitálnej po-
zemskej 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 (ďalej len „Dohoda GE06“), pridelená Slovenskej republike 
pre frekvenčné vyhradenia SVK001 a EAST-B. Táto frekvencia je primárne určená pre účely 
poskytovania celoplošného terestriálneho multiplexu. Úrad plánuje vyhlásiť v roku 2022 vý-
berové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými budú pridelené 
frekvencie na vytvorenie terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. 

Nakoľko v súčasnosti nie je frekvencia 12C používaná pre primárne účely, úrad roz-
hodol o dočasnom využívaní tejto frekvencie pre účely poskytovania miestneho multiplexu. 
Frekvenciu Trenčín 12C pre účely poskytovania miestneho multiplexu je možné používať iba 
do doby, kým sa táto frekvencia nezačne používať pre účely poskytovania celoplošného 
terestriálneho multiplexu vo frekvenčnom vyhradení SVK001. Držiteľ povolenia je preto 
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povinný  na základe výzvy úradu a v lehote stanovenej úradom ukončiť používanie frek-
vencie Trenčín 12C pre účely poskytovania miestneho multiplexu tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pokiaľ držiteľ povolenia nesplní na základe výzvy úradu 
a v lehote v nej určenej povinnosť ukončiť používanie uvedenej frekvencie, úrad v zmysle 
ustanovenia § 34 ods. 3 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách zruší individuálne 
povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu. 

Úrad v snahe vytvoriť podmienky pre úspešné zavádzanie a rozvoj 
rozhlasového digitálneho pozemského vysielania v Slovenskej republike rozhodol o vy-
daní tohto individuálneho povolenia aj napriek skutočnosti, že k dátumu vydania tohto roz-
hodnutia úrad disponuje iba predbežným súhlasom administrácií Rakúskej republiky, Ma-
ďarska a Poľskej republiky k prevádzke T-DAB vysielača Trenčín 12C. 

K vydaniu tohto individuálneho povolenia úrad pristúpil taktiež na základe úmyslu 
držiteľa povolenia používať frekvenciu Trenčín 12C pre účel skúšobnej prevádzky digitál-
neho rozhlasového vysielača. 

Vzhľadom na plánované používanie frekvencie 12C pre účely poskytovania celoploš-
ného terestriálneho multiplexu a berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti úrad rozhodol o 
vydaní tohto individuálneho povolenia s platnosťou do 31.12.2022. Po uplynutí lehoty plat-
nosti, na ktorú sa toto individuálne povolenie vydáva úrad negarantuje, že bude možné le-
hotu platnosti predĺžiť. 

V súvislosti s rozvojom rozhlasového digitálneho pozemského vysielania v Slovenskej 
republike a v okolitých krajinách úrad uložil držiteľovi povolenia povinnosť strpieť rušenie 
signálu miestneho multiplexu mimo záujmovú oblasť pokrytia územia, vymedzenú hodnotou 
minimálnej mediánovej intenzity elektromagnetického poľa 60 dB(µV/m). Uvedená hod-
nota intenzity je Dohodou GE06 definovaná pre podmienky mobilného príjmu signálu. 

Vzhľadom na   rozvoj   rozhlasového   digitálneho   pozemského   vysielania 
v okolitých krajinách úrad negarantuje nerušenú prevádzku. 

Držiteľ povolenia je povinný oboznámiť obsluhu rádiového zariadenia so všetkými 
skutočnosťami vyplývajúcimi z individuálneho povolenia, so zásadami rádiokomunikačnej 
prevádzky, so základnými rádiokomunikačnými predpismi a dodržiavať okrem podmienok 
uvedených v tomto individuálnom povolení podmienky vyplývajúce zo zákona o elektronic-
kých komunikáciách. 

Podľa § 18 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní sa terestriálnym prevádzkovým po-
volením prideľuje jeden miestny multiplex. 

Úrad určil podmienky pre používanie pridelenej frekvencie a poskytovanie elektro-
nických komunikačných sietí a služieb tak, aby bolo zabezpečené riadne, efektívne a hospo-
dárne využívanie frekvenčného spektra v súlade so všeobecne záväznými predpismi a medzi-
národnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Úrad dal listom č. 4360/OSFS/2022-1489 zo dňa 25.01.2022, 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 26.01.2022, možnosť pred vy-
daním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 
jeho doplnenie v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na uplatnenie práva podľa § 33 
ods. 2 správneho poriadku. 

Účastník konania túto možnosť využil. Vo svojom liste č. 357e/ÚR/2020 zo dňa 
27.01.2022 (zaevidovaným pod číslom 2080/OSFS/2022) vyhlásil, že nemá žiadne pripo-
mienky ani návrhy na doplnenie a zmenu pripravovaného rozhodnutia. 

Úrad žiadosť posúdil a konštatuje, že účastník konania splnil všetky zákonné pod-
mienky pre vydanie tohto individuálneho povolenia a po prihliadnutí na vyššie uvedené dô-
vody rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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 frek-
venčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24. 

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

      Ing. Milan Mizera 
riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 
 


