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VEREJNÁ KONZULTÁCIA



o návrhu revízie prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/BS-01/rev.5 pre frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz


Frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz je v Slovenskej republike prednostne pridelené rozhlasovej službe. Toto pridelenie vychádza z ustanovení Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2012) a Európskej tabuľky frekvenčných pridelení a aplikácií (ERC Report 25 v aktuálnom znení z februára 2013). Sekundárnymi službami pre frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz sú v zmysle vyššie uvedených dokumentov pohyblivá služba s obmedzením na pomocné aplikácie pre rozhlasové a televízne vysielanie a rádioastronomická služba.
V súvislosti s pripravovanými zmenami vo využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, vyplývajúcimi zo záverov Svetovej rádiokomunikačnej konferencie WRC-12, aktuálnym vývojom v oblasti regulácie elektronických komunikácií a z členstva Slovenskej republiky v EÚ a ITU, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pripravil návrh revízie prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre uvedené frekvenčné pásmo.
Úrad uvažuje so zmenou prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz v nasledujúcom rozsahu:
	doplnenie pozemnej pohyblivej služby s obmedzením na pomocné PMSE aplikácie pre tvorbu rozhlasového a televízneho vysielania alebo pre tvorbu programového obsahu v časti „Druh rádiokomunikačnej služby“
	rozšírenie výnimky z vydávania individuálnych povolení na používanie frekvencií na základe výberového konania
	stanovenie špecifických podmienok pre prideľovanie frekvencií.


Za účelom zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými podmienkami, ako i stanovenia jasných pravidiel, a nediskriminácie prístupu k frekvenciám úrad otvára verejnú konzultáciu o revízii prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz.

Návrh prílohy je uvedený nižšie.

	Vaše príspevky môžete zasielať v elektronickej forme v termíne do 30. decembra 2013 s označením „470-790 MHz – verejná konzultácia“ na adresu  e-podatelna@teleoff.gov.sk. Všetkým prispievateľom do tejto verejnej diskusie úrad vopred ďakuje.

V Bratislave, dňa 28. novembra 2013
                                                                                                   





	    Ing. Milan Mizera
	Riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra

Údaje o respondentovi
Názov / meno: 
  __________________________________________________________________
Adresa:
  __________________________________________________________________
Kontaktná osoba:
  __________________________________________________________________
Štát:
  __________________________________________________________________

Tel.: __________________________    Fax.: ______________________________

e-mail:
  __________________________________________________________________





























Návrh

FP/BS – 01/rev. 6
Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre frekvenčné pásmo

470 – 790 MHz


Parameter
Podmienky
Poznámky
Frekvenčné pásmo
470 – 790 MHz
Frekvenčný plán IV.-V. TV pásma, kanály K21 – K60
Max. výkon zariadenia

Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.
Max. vyžiarený výkon

Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.
Šírka kanálu
8 MHz

Modulácia
QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií. Z dôvodu zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra nie je prípustné použitie modulácie QPSK pre vysielanie v rámci miestnych multiplexov.
Zdrojové kódovanie
Metóda MPEG2 alebo MPEG4 alebo iná technologicky vhodná metóda.
Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.
Prenosová kapacita
Minimálne 4,98 Mbit/s

Druh rádiokomunikačnej služby
Rozhlasová služba
Televízne digitálne terestriálne vysielanie v štandardoch DVB-T, DVB-T2, DVB-H.

Pozemná pohyblivá služba
Pomocné PMSE aplikácie pre tvorbu rozhlasového a televízneho vysielania alebo pre tvorbu programového obsahu (SAB/SAP).
Harmonizovaný štandard ETSI
ETSI EN 302 296

Štandard zariadenia pre frekvenčné plánovanie
ETSI EN 300 744 (DVB-T),
ETSI EN 302 755 (DVB-T2),
ETSI EN 302 304 (DVB-H)

Vzťahujúce sa dokumenty ITU
Dohoda GE06
Regionálna dohoda vypracovaná a schválená Regionálnou rádiokomunikačnou konferenciou ITU pre plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej služby v častiach Regiónov 1 a 3, vo frekvenčných pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz a schválená uznesením vlády SR č. 87 z 31. januára 2007.
Spôsob prideľovania frekvencií
Výberovým konaním.
To sa nevzťahuje na prideľovanie frekvencií pre účely:
poskytovania miestneho multiplexu
tvorby rozhlasového a televízneho vysielania alebo pre tvorbu programového obsahu prostredníctvom PMSE aplikácií
dokrytia územia alebo obyvateľstva SR signálom existujúceho celoplošného multiplexu a retransmisie programových služieb poskytovaných v rámci takéhoto celoplošného multiplexu.
Práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií je možné previesť alebo prenajať.

Parameter
Podmienky
Poznámky
Povolenie prevádzkovania
Individuálne.

Spôsob frekvenčného plánovania
Dohoda GE06

Špecifické podmienky
Pre účely televízneho digitálneho terestriálneho vysielania v pokročilých štandardoch (DVB-T2) úrad vyhradil na území SR frekvencie K28, K30, K37, K38 a K47.
Tieto frekvencie úrad pridelí pre iný účel, tak ako je uvedené v časti „spôsob prideľovania frekvencií“ tejto prílohy iba v prípade, že takéto používanie frekvencií nebude v rozpore s ich plánovaným využitím pre účely televízneho digitálneho terestriálneho vysielania v pokročilých štandardoch.
Vzhľadom na závery Svetovej rádiokomunikačnej konferencie WRC-12 ohľadom budúceho určenia frekvenčného pásma 790 – 862 MHz pozemnej pohyblivej službe úrad nepridelí frekvencie K57, K58, K59 a K60 pre účely poskytovania miestneho multiplexu.
526 – 534 MHz (K28)
542 – 550 MHz (K30)
598 – 606 MHz (K37)
606 – 614 MHz (K38)
678 – 686 MHz (K47)
758 – 766 MHz (K57)
766 – 774 MHz (K58)
774 – 782 MHz (K59)
782 – 790 MHz (K60)


