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Vec: Verejná konzultácia o výberovom konaní na vydanie individuálnych povolení na
používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz formou
elektronickej aukcie

Telekomunikačný úrad SR dňa 6.6.2013 zverejnil na svojich webovských stránkach verejnú
konzultáciu o výberovom konaní na vydanie individuálnych povolení na požívanie frekvencií
z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz formou elektronickej aukcie.

Ako dotknutý podnik poskytujúci lokálne verejné elektronické komunikačné siete (MMDS)
a verejné elektronické komunikačné služby (broadcasting) touto cestou predkladáme
Telekomunikačnému úradu SR k tomuto materiálu nasledovné pripomienky:

Navrhujeme a žiadame Telekomunikačný úrad SR, aby frekvenčné pásmo
(frekvenčný blok) 2570-2620 MHz v prípade, že je a bude dostupné bolo sprístupnené a
pridelené pre nové typy elektronických komunikačných služieb a sietí odo dňa 1.1.2015
a to buď realizáciou samostatného výberového konania, alebo plánovaným výberovým
konaním a taktiež aby doterajší užívatelia spektra (t. j. vysielatelia s licenciou,
prevádzkovatelia verejných elektronických komunikačných sietí a služieb, ako aj
televízny diváci) mohli uvedené frekvenčné pásmo prechodne užívať do 31.12.2014. Náš
návrh je v súlade s rozhodnutím Komisie 2008/477/E (bod (7), (10), čl. 1, resp. čl. 2 ods. 2
a čl. 3.) a taktiež s politikou pružného, hospodárneho, efektívneho využívania
frekvenčného spektra v zmysle Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.
676/2002/ES.

Odôvodnenie:
Slovenská republika dňa 12.10.2012 implementovala Rozhodnutie Č. 2008/477/ES týkajúce sa
harmonizácie frekvenčného spektra 2500-2690 MHz využívaného v rámci pozemských
systémov, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie
v Spoločenstve.

Telekomunikačný úrad SR od roku 2008 viedol tri verejné konzultácie týkajúce sa
frekvenčného pásma 2500-2690 MHz do ktorých sa zapojilo 7 podnikov poskytujúcich služby
MMDS vysielania, taktiež l výrobca telekomunikačných zariadení (MMDS), občianske
združenie chrániace záujmy spotrebiteľov a koncových užívateľov MMDS, ako aj viac ako aj
viac ako sto samostatných fyzických osôb podporujúcich pokračovanie MMDS vysielania
v pásme 2570-2620 MHz do 3l.12.2014, medzi ktorými bola i spoločnosť SATRO s. r. o.
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Ďalej spoločnosť SATRO s.r.o. preukázala TÚSR v konzultáciách s Európskou komisiou
(list EK zo dňa 29.1.2010), že Európska komisia nemá výhrady, aby frekvenčné pásmo 2572-
2620 MHz bolo v Slovenskej prechodne vyhradené na poskytovanie služieb MMDS a to do
31.1.2014.

Ďalej spoločnosť SATRO S.r.o. v roku 2011 listom TÚSR preukázala návratnosť vložených
investícií, ktorá končí v roku 2016.

Ďalej spoločnosť SATRO S.r.o. v roku 2011 listom TÚSR preukázala spôsob zabránenia
nežiadúceho rušenia-prijatých technických u koncových užívateľov MMDS návrhom
a praktickou realizáciou filtra určeného pre frekvenčný úsek 2572-2620 MHz ešte pred
príchodom nových služieb v zmysle rozhodnutia.

Ďalej spoločnosť SATRO s.r.o. preukázala TÚSR, že frekvenčné pásmo 2570-2620 MHz
efektívne a hospodárne využíva a to pri kontrolách Odboru štátneho dohľadu TÚSR..

Ďalej spoločnost' SATRO s. r. o. listom z roku 2012 TÚSR preukázala pretrvávajúci
záujem o túto verejnú službu MMDS v krajinách Írsko, Litva, Island ako aj na
Slovensku a predÍženie individuálnych povolení (okrem Slovenska) do 31.12.2014, resp.
v Írsku až do 18.4.2016, pričom v Írsku telekomunikačný regulátor COMREG udelil
túto výnimku dňa 18.4.2013!

Ďalej spoločnosť SATRO s.r.o. preukázala listom , že vo frekvenčnom pásme 2570-2620
MHz poskytuje univerzálnu službu vo verejnom záujme nekódovane (programové služby
Rozhlasu a televízie Slovenska) v digitálnej štandarde DVB-C ako aj v štandarde s vysokým
rozlíšením HDTV.

Ďalej spoločnosť SATRO s. r. o. poukazuje na to, že uvedenom frekvenčnom pásme sú
bezodplatne a nekódovane poskytované služby komunitného vysielania vysielateľov CE
MEDIA S.r.o., KREATIV GA spol. s 1'. o., ako aj vysielateľov MAC TV s. r. o., MARKÍZA
- SLOVAKIA, spol. s r. o., čo možno považovať za spotrebiteľskú výhodu.

Ďalej spoločnosť SATRO s. r. o. poukazuje na technickú obtiažnosť a ekonomickú náročnosť
migrácie koncových užívateľov z pásma MMDS 2570-2620 MHz do pásma MVDS 11700-
12500 MHz, nakoľko dostupnosť programových služieb prostredníctvom systémov MVDS vo
frekvenčnom úseku 11700- 12500 MHz na území pokry tom užitočným signálom je pre
televíznych divákov je územne 3 krát menšia ako u MMDS a to z dôvodu fyzikálnych
vlastností šírenia elektromagnetických vín. Pásmo 2200-2300 MHz je zasa obsadené
mnohými lokálnymi prevádzkovateľmi.

Ďalej spoločnosť SATRO s.r.o. poukazuje, že vyššie uvedené skutočnosti majú priamy
dosah na sociálnu oblasť-udržanie pracovných miest v spoločnosti SATRO s. r. o..

Ďalej spoločnosť SATRO s. r. o. poukazuje na skutočnosť, že ekonomické podmienky
plánovaného výberového konania v pásme 2500-2690 MHz nie je schopný splniť žiaden
lokálny poskytovateľ (výška zábezpeky a cena frekvenčného bloku).
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Ďalej spoločnosť SATRO s. r. o. poukazuje na skutočnosť, že od roku 2008 žiaden podnik
poskytujúci elektronické komunikačné siete a služby neprejavil skutočne relevantný a reálne
preukázateľný záujem o využívanie frekvenčného pásma 2500-2690 MHz.

Ďalej spoločnost' SATRO s. r. o. poukazuje na skutočnost', že TÚSR verejne deklaroval,
že zváži vypísanie samostatného výberového konania na frekvenčné pásmo 2500-2690
MHz. Spoločnosť SATRO s. r. o. túto variantu plne podporuje.

Ďalej Slovenská republika sa pre EUROPEAN COMMISION, Information Society and
Media Direstorate-General Electronic Communication, Rádio spectrum policy (verejný
dokument zo dňa 27. 06. RSCOM08-39 Explanatory Memorandum on MMDS zverejnený
dňa 27.6.2008) vyjadrila, že "V súčasnej dobe, v Slovenskej republike existuje niekoľko
desiatok systémov MMDS prevádzkovaných v pásme 2500-2690 MHz za účelom
broadcastingu (retransmisie nezmenených televíznych programov). Tieto služby zahŕňajú
niekoľko desiatok tisíc užívateľov. Platnosť týchto MMDS licencií pre celé frekvenčné pásmo
2500-2690 MHz skončí na dňa 31.12.2008 na Slovensku. Je veľmi dôležité vo verejnom
záujme všetky tieto MMDS licencie predÍžiť až do konca roka 2014, ale iba pre frekvenčné
pásmo 2572-2620 MHz."

Ďalej podl'a smernice európskeho parlamentu č. 2002/211ES (o spoločnom regulačnom
rámci pre elektronické komunikačné siete a služby) rádiové frekvencie sú podstatným
vstupom pre elektronické komunikačné služby založené na bezdrôtovom prenášaní signálov
a, pokiaľ sa týkajú takýchto služieb, mali by byť preto prideľované národnými regulačnými
orgánmi podľa sústavy harmonizovaných cieľov a princípov riadiacich ich činnosť ako aj
objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií berúc do úvahy demokratické,
sociálne, jazykové a kultúrne záujmy vzťahujúce sa k používaniu frekvencie. Je dôležité, aby
prideľovanie a prirad'ovanie rádiových frekvencií bolo riadené čo najefektívnejšie. Prenos
rádiových frekvencií môže byť účinným nástrojom zvýšenia efektívneho využívania
spektra, pokiaľ existuje dostatočná ochrana verejného záujmu, najmä potreba
zabezpečenia transparentnosti a regulačného dozoru nad takýmito prenosmi. Rozšírenie
zariadení digitálnej televízie na spotrebiteľskej úrovni by sa malo podporovať s cieľom
zabezpečenia voľného pohybu informácií, plurality médií a kultúrnej rozmanitosti.
Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať, bez ohľadu na režim prenosu, všetky
služby digitálnej televízie berúc do úvahy technologickú neutralitu, budúci
technologický pokrok a potrebu podporovania nástupu digitálnej televízie a stav
hospodárskej súťaže na trhoch služieb digitálnej televízie.

Ďalej podľa smernice európskeho parlamentu č. 2002/221ES (o univerzálnej službe
a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí) siete používané na
šírenie rádiového alebo televízneho vysielania pre verejnost' zahŕňajú bezdrôtové
káblové siete MMDS. Za verejné siete sa považujú preto pretože zabezpečujú plnenie
cieľov všeobecného záujmu pre značný počet koncových užívateľov . Značný počet
užívateľov takéto siete využíva ako svoj základný prostriedok na príjem rádiového
a televízneho vysielania. Podporujú napríklad kultúrnu a jazykovú rozmanitosť
a pluralitu médií.

Ďalej spoločnosť SATRO s. r. o. poukazuje na skutočnosť, že Európska komisia dňa 5.
Novembra 2012 rozhodla o sprístupnení dodatočných 120 MHz z frekvenčného spektra
pre technológie 4G (akou je napríklad LTE - Long Term Evolution) v pásme 2 GHz.
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Toto pásmo v súčasnosti využívajú výlučne bezdrôtové komunikačné systémy UMTS
(teda systémy univerzálnej mobilnej telekomunikačnej služby), známe aj ako siete 3G.
Týmto rozhodnutím sa členským štátom ukladá povinnosť sprístupniť predmetné
spektrum najneskôr do 30. júna 2014. Zároveň sa v ňom ustanovujú harmonizované
technické podmienky, ktoré umožnia súčasné fungovanie rozličných technológií. Na tomto
základe bude EÚ mať k dispozícii 1 000 MHz pre vysokorýchlostné bezdrôtové
širokopásmové pripojenia, čo je dvojnásobok spektra, ktorý na tento účel poskytujú Spojené
štáty. Rozhodnutie Komisie znamená, že operátori mobilných sietí budú mať viac príležitostí
investovať do zlepšenia mobilných sietí, čo prospeje celému hospodárstvu, a spotrebitelia
budú časom môcť využívať rýchlejšie prenosy dát a viac širokopásmových služieb. Lepší
prístup k spektru pre technológie 40 znamená podstatný prínos k cieľu v oblasti
širokopásmového pripojenia vytýčenému v digitálnej agende - teda do roku 2020 dosiahnuť
pokrytie širokopásmovým pripojením v EÚ s rýchlosťou minimálne 30 Mb/s.
Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová vyhlásila: "Toto dodatočné spektrum na
účely technológií 40 v Európe znamená, že môžeme lepšie uspokojiť meniaci sa a rastúci
dopyt po širokopásmovom pripojení. Uvítam, ak členské štáty budú rýchlo konať a zmenia
platné licencie. Rýchlejšie bezdrôtové pripojenie v Európe predstavuje výhodu pre nás
všetkých."Zavedenie flexibilného využívania pásiem spektra prostredníctvom zrušenia
technických obmedzení predstavuje nákladovo efektívny spôsob zavedenia modernej
bezdrôtovej infraštruktúry podľa dopytu na trhu. Pri vykonávaní programu politiky rádiového
frekvenčného spektra, a predovšetkým pri dosahovaní cieľa zabezpečiť pre bezdrôtové
širokopásmové služby minimálne 1 200 MHz, je prioritou reformy spektra v EÚ analýza
stavu využívania spektra, ako aj flexibilné a spoločné využívanie spektra, s cieľom stimulovať
inováciu, efektívne využívanie a investície. Preto Komisia vo svojom rozhodnutí určila
pásmo 1920-1980 MHz a 2110-2170 MHz pre služby elektronickej komunikácie v EÚ
založené na vyspelých bezdrôtových technológiách, ako sú LTE, a ďalších vyspelých
technológiách.

Ďalej spoločnosť SATRO s. r. o. dáva do pozornosti Telekomunikačného úradu SR
skutočnosť, že jeho pripomienky, týkajúce sa využívania frekvenčného pásma 2500-2690
MHz sú už v poradí štvrté, ktoré SATRO s. r. o. za posledné dva roky úradu adresovalo.

Ďalej spoločnosť SATRO s. r. o. poukazuje na skutočnosť, že preukázateľne viackrát
pripomienkovala Národnú tabuľku frekvenčného spektra a prílohu k plánu využívania
frekvenčného pásma 2500-2690 MHz a to formou hromadného pripomienkovania s počtom
viac ako tisíc pripomienkujúcich osôb.

S poukázaním na vyššie uvedené ako aj s uvedením skutočnosti, že záujem spotrebiteľov
o službu MMDS naďalej pretrváva, ako aj obáv, že uvedené frekvenčné spektrum zostane od
1.1.2014 nevyužívané, spoločnosť SATRO s. r. o. žiada Telekomunikačný úrad SR
o neodkladné ďalšie podrobné preskúmanie tak párovanej, ako aj nepárovanej časti
frekvenčného spektra 2500-2690 MHz, ako aj frekvenčného pásma 1920-1980 MHz a
2110-2170 MHz za účelom objektívneho posúdenia jeho ďalšieho reálneho využitia. Aby sa
zamedzilo rôznym špekulatívnym úmyslom s ďalším využívaním frekvenčného spektra 2500-
2690 MHz a tým pádom aj jeho neefektívnym, nehospodárnym a nepružným narábaním
Spoločnosť SATRO s. r. o. žiada Telekomunikačný úrad SR, aby spoločnosti písomne
deklarovali svoj záujem o pridelenie frekvencií tak z párovanej, ako aj nepárované časti
uvedených frekvenčných pásiem ešte pred začatím procesu samotného výberového konania
tak, ako to úrad vyžadoval od záujemcov o pridelenie voľných frekvencií 4. multiplexu
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v pásme UHF. Žiadosť spoločnosti SATRO o podrobné odôvodnené preskúmanie
frekvenčného spektra zo strany spotrebiteľov je v súlade s Rozhodnutím Európskeho
parlamentu a Rady č. 243/2012IEÚ, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového
frekvenčného spektra.

Spoločnosť SATRO s. r. o. ďalej navrhuje, aby z dôvodu úspor pre Slovensku republiku a na
základe výsledkov preskúmania záujmu o frekvenčné spektrum bolo frekvenčné spektrum
1920-1980 MHz a 2110-2170 MHz zaradené do spoločného výberového konania
s frekvenčnými pásmami 800 MHz a 1800 MHz a aby z uvedeného dôvodu TÚSR predížil
verejnú konzultáciu o ďalších 30 dní a taktiež navrhol spolu s Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a odbornou verejnosťou, ako efektívne ďalej naložiť
z nevydraženými blokmi v príslušných frekvenčných pásmach.

Spoločnosť SATRO s. r. o. zvažuje aj možnosť požiadať o vypočutie poradné orgány
Európskej komisie a to Výbor pre rádiové frekvenčné spektrum a taktiež Skupinu pre politiku
rádiového frekvenčného spektra v zmysle Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.
676/2002 ES a Rozhodnutia komisie Č. 2002/622/ES ako aj ďalšie organizačné zložky
Európskej komisie s cieľom dosiahnutia výnimky na spoločné používanie frekvenčného
spektra v prechodnom období a v súlade s rozhodnutím Európskej komisie Č. 2008/477IES.

Spoločnosť SATRO s. r. o. je presvedčená, že vyššie uvedené pripomienky požiadavky
sú akceptovateľné aj pre reálnu prax. Slovenská republika sa tým pripojí k ďalším
krajinám EÚ (Írsko, Litva, Island), v ktorých pokračuje vysielanie MMDS v pásme 2,6
GHz do roku 2014. Ich národné telekomunikačné úrady vyhoveli káblovým operátorom
a predÍžili im využívanie týchto frekvencií na d'alšie obdobie (naposledy napr. Írsko,
rozhodnutím írskeho regulátora COMREG, ktorý dňa 19. Apríla 2014 rozhodol
o predÍžení všetkých existujúcich individuálnych povolení operátorom MMDS služieb
a to až do 18 Apríla 2016), čím jednoznačne deklarovali podporu podnikom
poskytujúcim elektronické komunikačné siete a služby vo verejnom záujme.

Z uvedeného dôvodu v prípade dostupnosti a nevyužívania frekvenčného bloku 2570-2620
MHz, žiadame prideliť tento frekvenčný blok pre doterajších prevádzkovateľov MMDS
systémov do 31.12.2014 a taktiež za týmto účelom previesť zmeny v prílohy k pláne
využívania frekvenčného spektra pre frekvenčné pásmo 2500-2690 MHz. Taktiež v uvedenej
prílohe žiadame previesť zmenu aby frekvenčné úseky 2500-2570 MHz a 2620-2690 MHz
bolo možné využívať až kým nebudú pridelené vo výberovom konaní novému záujemcovi
avšak len z dôvodu efektívneho využívania frekvenčného spektra.

S úctou
-4-

Františ Kadúch
riaditeľ
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