
Vyhodnotenie verejnej diskusie k využívaniu frekven čného pásma 2500 – 2690 MHz 
 

Dňa 11.06.2009 bol na stránke www.teleoff.gov.sk zverejnený materiál TÚ SR pod názvom Verejná 

diskusia o budúcom využívaní pásma 2500 – 2690 MHz . Všetkým prispievateľom do tejto verejnej diskusie 

ďakujeme. Príspevky predložili tieto subjekty : 

 

P. č. Názov / meno ú častníka 
verejnej diskusie 

Dátum 
prijatia 

príspevku 
Poznámka 

1. Orange Slovensko, a.s. 13.07.2009  

2. CET Capital s.r.o. 15.07.2009  

3. 
Wimax Telecom Slovakia, 
s.r.o. 15.07.2009  

4. AVC, spol. s r.o. 15.07.2009  

5. SATRO s.r.o. 15.07.2009  

6. T-Mobile Slovensko, a.s. 16.07.2009 

Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. vyjadrila nesúhlas so 
sprístupnením informácií podľa § 11 ods. 1 písm. a) 
zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
preto úrad tieto informácie nezverejnil.  

7. Towercom, a.s. 16.07.2009  

8. S – Team, s.r.o. 16.07.2009  

9. TV TV, s.r.o. Trebišov 16.07.2009  

10. Obecný úrad v Zboji 17.07.2009  

 
Predmetom tejto verejnej diskusie boli otázky uvedené nižšie spolu s vyjadrením jednotlivých subjektov : 
 

1. Máte záujem v budúcnosti prevádzkova ť v Slovenskej republike zariadenia využívajúce frek venčné 
pásmo 2500 – 2690 MHz v zmysle rozhodnutia? 
Uveďte dôvod. 

Orange Slovensko, a.s. 

Áno 
Dôvod. 

  Pásmo 2500 – 2690 MHz je primárne pásmo (a momentálne jediné alokované) určené 
pre mobilnú sieť ďalšej generácie (LTE – LongTermEvolution), ktorá je prirodzenou 
evolúciou súčasných mobilných sieti GSM/UMTS. 

CET Capital s.r.o.  

Máme vážný zájem provozovat ve Slovenské republice zařízení využívající 
frekven ční pásmo 2500 – 2690 MHz.  
V současné době pracujeme na vybudování silného regionálního operátora 
zaměřeného na střední a východní Evropu, kde vidíme velkou příležitost v  datových 
službách založených na širokopásmovém přístupu k internetu. Slovenský trh se svým 
růstovým potenciálem je významnou součástí tohoto plánu. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

Áno, naša spoločnosť má záujem v budúcnosti prevádzkovať v Slovenskej republike 
zariadenia využívajúce frekvenčné pásmo 2500 – 2690 MHz v zmysle rozhodnutia. 
Dôvodom je rozšírenie kapacity existujúcej WiMAX siete v pásme 3,5 GHz pre 
poskytovanie služieb s vyššími objemami predplatených dát, vyššími rýchlosťami pre 
väčší počet zákazníkov. 

Towercom, a.s. Áno, dátové služby 

AVC, spol. s r.o.  

Áno. 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia TÚSR pre pridelenie frekvencií 
a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz pre systém MMDS. 
Naša spoločnosť má záujem prevádzkovať systém MMDS v režime digitálneho 
pozemského televízneho vysielanie, poprípade v prevádzkovom režime FDD pre 
širokopásmový prístup k Internetu a to v zmysle rozhodnutia Európskej komisie 
2008/477/ES zo dňa 13 .júna 2008 a taktiež v zmysle Memoranda MMDS Európskej 
komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 do ktorého sa Slovenská republika 
zapojila a z ktorého vychádza predpokladaná dobou expirácie platných rozhodnutí ku 



konci roka 2014. Na Slovensku je vydaných celkovo 21 rozhodnutí TÚSR pre 
pridelenie frekvencií a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz, 
z toho 3 systémy pracujú v režime FDD. Existujúce systémy MMDS, ktoré pracujú 
v pásme 2500-2690 MHz majú niekoľko desiatok tisíc užívateľov. Slovenská republika 
musí prejsť do konca roka 2011 z analógového na digitálne pozemské televízne 
vysielanie. Existujúce systémy MMDS, ktoré sú definované ak verejné elektronické 
komunikačné siete pracujúce v pásme 2500-2690 MHz poskytujú už teraz občanom 
Slovenskej republiky digitálnu dividendu (digitálna televízia, HDTV, širokopásmový 
prístup k Internetu) v oblastiach, kde pozemský analógový televízny príjem skončí, 
resp. bude obtiažny. 

SATRO s.r.o.  

Áno. 
Dôvod. 
Spoločnosť SATRO je držiteľom 7 rozhodnutí TÚSR pre pridelenie frekvencií 
a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz pre systémy MMDS. 
Z toho jedno povolenie sa vzťahuje na systém MMDS pracujúci v režime FDD. 
Spoločnosť SATRO má záujem i naďalej prevádzkovať systémy MMDS v režime 
digitálneho pozemského televízneho vysielanie a taktiež v prevádzkovom režime FDD 
pre širokopásmový prístup k Internetu a to v zmysle rozhodnutia Európskej komisie 
2008/477/ES zo dňa 13 .júna 2008 a taktiež v zmysle Memoranda MMDS Európskej 
komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 do ktorého sa Slovenská republika 
zapojila a z ktorého vychádza predpokladaná dobou expirácie platných rozhodnutí ku 
konci roka 2014. Na Slovensku je vydaných celkovo 21 rozhodnutí TÚSR pre 
pridelenie frekvencií a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz, 
z toho 3 systémy pracujú v režime FDD. Existujúce systémy MMDS, ktoré pracujú 
v pásme 2500-2690 MHz majú niekoľko desiatok tisíc užívateľov. Slovenská republika 
musí prejsť do konca roka 2011 z analógového na digitálne pozemské televízne 
vysielanie. Existujúce systémy MMDS, ktoré sú definované ak verejné elektronické 
komunikačné siete pracujúce v pásme 2500-2690 MHz poskytujú už teraz občanom 
Slovenskej republiky digitálnu dividendu (digitálna televízia, HDTV, širokopásmový 
prístup k Internetu) v oblastiach, kde pozemský analógovy televízny príjem skončí, 
resp. bude obtiažny. 

S – Team, s.r.o.  

Áno. 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia TÚSR pre pridelenie frekvencií 
a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz pre systém MMDS. 
Naša spoločnosť má záujem prevádzkovať systém MMDS v režime digitálneho 
pozemského televízneho vysielanie, poprípade v prevádzkovom režime FDD pre 
širokopásmový prístup k Internetu a to v zmysle rozhodnutia Európskej komisie 
2008/477/ES zo dňa 13 .júna 2008 a taktiež v zmysle Memoranda MMDS Európskej 
komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 do ktorého sa Slovenská republika 
zapojila a z ktorého vychádza predpokladaná dobou expirácie platných rozhodnutí ku 
konci roka 2014. Na Slovensku je vydaných celkovo 21 rozhodnutí TÚSR pre 
pridelenie frekvencií a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz, 
z toho 3 systémy pracujú v režime FDD. Existujúce systémy MMDS, ktoré pracujú 
v pásme 2500-2690 MHz majú niekoľko desiatok tisíc užívateľov. Slovenská republika 
musí prejsť do konca roka 2011 z analógového na digitálne pozemské televízne 
vysielanie. Existujúce systémy MMDS, ktoré sú definované ak verejné elektronické 
komunikačné siete pracujúce v pásme 2500-2690 MHz poskytujú už teraz občanom 
Slovenskej republiky digitálnu dividendu (digitálna televízia, HDTV, širokopásmový 
prístup k Internetu) v oblastiach, kde pozemský analógový televízny príjem skončí, 
resp. bude obtiažny. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  

 Áno. 
 Dôvod: 
Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia TÚSR pre pridelenie frekvencií 
a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz pre systém MMDS. 
Naša spoločnosť má záujem prevádzkovať systém MMDS v režime digitálneho 
pozemského televízneho vysielanie, poprípade v prevádzkovom režime FDD pre 
širokopásmový prístup k Internetu a to v zmysle rozhodnutia Európskej komisie 
2008/477/ES zo dňa 13 .júna 2008 a taktiež v zmysle Memoranda MMDS Európskej 
komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 do ktorého sa Slovenská republika 
zapojila a z ktorého vychádza predpokladaná dobou expirácie platných rozhodnutí ku 
konci roka 2014. Na Slovensku je vydaných celkovo 21 rozhodnutí TÚSR pre 
pridelenie frekvencií a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 
MHz, z toho 3 systémy pracujú v režime FDD. Existujúce systémy MMDS, ktoré 
pracujú v pásme 2500-2690 MHz majú niekoľko desiatok tisíc užívateľov. Slovenská 



republika musí prejsť do konca roka 2011 z analógového na digitálne pozemské 
televízne vysielanie. Existujúce systémy MMDS, ktoré sú definované ak verejné 
elektronické komunikačné siete pracujúce v pásme 2500-2690 MHz poskytujú už 
teraz občanom Slovenskej republiky digitálnu dividendu (digitálna televízia, HDTV, 
širokopásmový prístup k Internetu) v oblastiach, kde pozemský analógový televízny 
príjem skončí, resp. bude obtiažny. 
Digitáne vysielanie v našom systéme bude vysielané v COFDM modulácii, čo vlastne 
v danej lokalite umožní plynulý prechod obyvateľov na tak dlho pripravovaný prechod 
na celoštátne digitálne vysielanie. 

Obecný úrad v Zboji 

Áno. 
Dôvod: 
Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia TÚSR pre pridelenie frekvencií 
a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz pre systém MMDS. 
Naša spoločnosť má záujem prevádzkovať systém MMDS v režime digitálneho 
pozemského televízneho vysielanie, poprípade v prevádzkovom režime FDD pre 
širokopásmový prístup k Internetu a to v zmysle rozhodnutia Európskej komisie 
2008/477/ES zo dňa 13 .júna 2008 a taktiež v zmysle Memoranda MMDS Európskej 
komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 do ktorého sa Slovenská republika 
zapojila a z ktorého vychádza predpokladaná dobou expirácie platných rozhodnutí ku 
konci roka 2014. Na Slovensku je vydaných celkovo 21 rozhodnutí TÚSR pre 
pridelenie frekvencií a prevádzkovanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 
MHz, z toho 3 systémy pracujú v režime FDD. Existujúce systémy MMDS, ktoré 
pracujú v pásme 2500-2690 MHz majú niekoľko desiatok tisíc užívateľov. Slovenská 
republika musí prejsť do konca roka 2011 z analógového na digitálne pozemské 
televízne vysielanie. Existujúce systémy MMDS, ktoré sú definované ak verejné 
elektronické komunikačné siete pracujúce v pásme 2500-2690 MHz poskytujú už 
teraz občanom Slovenskej republiky digitálnu dividendu (digitálna televízia, HDTV, 
širokopásmový prístup k Internetu) v oblastiach, kde pozemský analógový televízny 
príjem skončí, resp. bude obtiažny. 

 

2. Plánujete poskytova ť služby širokopásmového prístupu (alebo ich už posk ytujete) pod ľa 
rozhodnutia aj v iných krajinách Európskeho spolo čenstva? 
Uveďte dôvod. 

Orange Slovensko, a.s. 

Áno.  
Dôvod. 
V  danom pásme žiadny z členov skupiny FT Orange v súčasnosti neposkytuje služby 
širokopásmového prístupu. Vzhľadom na to, ako bolo spomínané v bode 1, viacero 
podnikov zo skupiny FT Orange v krajinách Európskeho spoločenstva sa plánuje 
uchádzať o toto pásmo a predstaviť na ňom služby širokopásmového prístupu.  

CET Capital s.r.o.  

Plánujeme poskytovat služby širokopásmového p řístupu v nových členských 
zemích EU, zejména v Bulharsku, České republice, Ma ďarsku, Polsku, 
Rumunsku a Slovenské republice. 

 
Naším cílem je vybudovat ve střední Evropě silnou skupinu místních operátorů 
poskytujících služby širokopásmového přístupu a přispět tak k rozvoji regionu 
a odstranění rozdílů mezi městy a venkovem (tzv. „digital divide“). Na těchto trzích 
působíme již dvacet let a podpora přímých zahraničních investic do  regionu střední 
Evropy je základem našeho podnikání. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

Áno , v rámci skupiny WiMAX Telecom AG poskytujeme služby širokopásmového 
prístupu v licencovanom pásme 3,5 GHz v Rakúsku, Chorvátsku a predbežne 
rokujeme o rozšírení služieb širokopásmového prístupu prostredníctvom partnerov aj 
do Českej republiky a Poľska. 

Towercom, a.s. Nie 

AVC, spol. s r.o.  

Zatiaľ nie. 
Dôvod. 

 V Európskej únii nie sú a v najbližšom čase ani nebudú dokončené štandardy 3GPP   
pre siete 4 generácie a nie sú dostupné terminály pre koncových zákazníkov. Toho 
času neprebiehajú ani len pilotné projekty. V čase hospodárskej krízy je neobyčajne 
ťažké odhadnúť správanie sa nielen domáceho trhu, ale i zahraničného. 

SATRO s.r.o.  

Zatiaľ nie . 
Dôvod. 
V Európkej únii nie sú a v najbližšom čase ani nebudú dokončené štandardy 3GPP 
pre siete 4 generácie a nie sú dostupné terminály pre koncových zákazníkov. Toho 



času neprebiehajú ani len pilotné projekty. V čase hospodárskej krízy je neobyčajne 
ťažké odhadnúť správanie sa nielen domáceho trhu, ale i zahraničného. Preto sa 
nielen spoločnosť SATRO orientuje na už zaužívaný štandard DOCSIS pre  
širokopásmový bezdrôtový prístupu k Internetu v Slovenskej republike v pásme 2500-
2690 MHz.  

S – Team, s.r.o.  

Zatiaľ nie. 
Dôvod. 

V Európkej únii nie sú a v najbližšom čase ani nebudú dokončené štandardy 3GPP 
pre siete 4 generácie a nie sú dostupné terminály pre koncových zákazníkov. Toho 
času neprebiehajú ani len pilotné projekty. V čase hospodárskej krízy je neobyčajne 
ťažké odhadnúť správanie sa nielen domáceho trhu, ale i zahraničného. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  
Nie. 
Dôvod. 
Naša spoločnosť nemá ambície uplatnenia na inom ako domácom trhu. 

Obecný úrad v Zboji 

Zatiaľ nie. 
Dôvod. 
V Európkej únii nie sú a v najbližšom čase ani nebudú dokončené štandardy 3GPP 
pre siete 4 generácie a nie sú dostupné terminály pre koncových zákazníkov. Toho 
času neprebiehajú ani len pilotné projekty. V čase hospodárskej krízy je neobyčajne 
ťažké odhadnúť správanie sa nielen domáceho trhu, ale i zahraničného. 

 

3. V akom režime plánujete využíva ť frekven čné spektrum 2500 – 2690 MHz? 
a) v režime TDD 
b) v režime FDD 
c) v inom režime 

Uveďte dôvod. 

Orange Slovensko, a.s. 

b)        v režime FDD 
 
Dôvod. 
Je to z dôvodu harmonizácie služieb a terminálov v Európe.  

CET Capital s.r.o.  

V režimu TDD.  
 

V současné době je jedinou technologií použitelnou pro pásmo 2500 – 2690 MHz, pro 
kterou byly přijaty globální standardy, technologie WiMAX, která pracuje v režimu 
TDD. Existuje široká nabídka zařízení jak pro základnové stanice, tak i koncových 
terminálů, která umožňuje okamžité nasazení technologie ihned po získání 
příslušného frekvenčího bloku v tomto pásmu. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

a) v režime TDD  
 
Dôvod. 
Frekvenčné spektrum 2500 – 2690 MHz plánujeme využívať v režime TDD, nakoľko 
technológia WiMAX 802.16e pracuje iba s režimom TDD. 

Towercom, a.s. TDD, je vhodnejší a efektívnejší pre dátové služby 

AVC, spol. s r.o.  

b)v režime FDD 
c)digitálne televízne vysielanie 
 
Dôvod. 
Naša spoločnosť toho času využíva frekvenčné spektrum 2500-2690 MHz pre 
prevádzku systému        MMDS v režime analógového/digitálneho pozemského 
televízneho vysielania a má naďalej záujem       využívať toto pásmo pre účely 
pozemského digitálneho vysielania. Pre prevádzkovanie       širokopásmových 
verejných elektronických komunikačných sietí je režim FDD omnoho výhodnejší.      
K dispozícii je omnoho viac kanálov a to umožňuje rozdeliť ich viacerým 
prevádzkovateľom       a poskytovať širšie spektrum služieb zákazníkom. Frekvenčné 
plánovanie pre jednotlivé       základňové stanice pracujúce v FDD režime je omnoho 
jednoduchšie, ako pre jednotlivé       základňové stanice pracujúce v TDD režime. Pre 
systémy pracujúce v FDD režime nie je potrebná       ďalšia frekvenčná koordinácia 
medzi jednotlivými operátormi. Pri systémoch pracujúcich v režime       TDD je 
potrebné frekvenčné plánovanie dosahu základňovej stanice a ďalších staníc medzi      
jednotlivými prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime TDD hrozí 
riziko interferencií nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne vymedzenej 
časovej synchronizácie. 

SATRO s.r.o.    b)v režime FDD 



c)digitálne televízne vysielanie 
  
 Dôvod. 
Spoločnosť SATRO toho času využíva frekvenčné spektrum 2500-2690 MHz pre 
prevádzku systémov MMDS v režime digitálneho pozemského televízneho vysielania 
a v režime FDD pre  prístup k širokopásmovému Internetu a má naďalej záujem 
využívať toto pásmo pre tieto účely.  Pre prevádzkovania širokopásmových verejných 
elektronických komunikačných sietí je režim FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je 
omnoho viac kanálov a to umožňuje rozdeliť ich viacerým prevádzkovateľom 
a poskytovať širšie spektrum služieb zákazníkom. Frekvenčné plánovanie pre 
jednotlivé základňové stanice pracujúce v FDD režime je omnoho jednoduchšie, ako 
pre  jednotlivé základňové stanice pracujúce v TDD režime. Pre systémy pracujúce 
v FDD režime nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia medzi jednotlivými 
operátormi. Pri systémoch pracujúcich  v režime TDD je potrebné frekvenčné 
plánovanie dosahu základňovej stanice a ďalších staníc medzi jednotlivými 
prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime TDD hrozí riziko 
interferencií nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne vymedzenej 
časovej  synchronizácie. 

S – Team, s.r.o.  

 
b)v režime FDD 
c)digitálne televízne vysielanie 

 
Dôvod. 

Naša spoločnosť toho času využíva frekvenčné spektrum 2500-2690 MHz pre 
prevádzku systému MMDS v režime analógového/digitálneho pozemského 
televízneho vysielania a má naďalej záujem využívať toto pásmo pre účely 
pozemského digitálneho vysielania. Pre prevádzkovanie širokopásmových verejných 
elektronických komunikačných sietí je režim FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je 
omnoho viac kanálov a to umožňuje rozdeliť ich viacerým prevádzkovateľom 
a poskytovať širšie spektrum služieb zákazníkom. Frekvenčné plánovanie pre 
jednotlivé základňové stanice pracujúce v FDD režime je omnoho jednoduchšie, ako 
pre jednotlivé základňové stanice pracujúce v TDD režime. Pre systémy pracujúce 
v FDD režime nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia medzi jednotlivými 
operátormi. Pri systémoch pracujúcich v režime TDD je potrebné frekvenčné 
plánovanie dosahu základňovej stanice a ďalších staníc medzijednotlivými 
prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime TDD hrozí riziko 
interferencií nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne vymedzenej 
časovej synchronizácie. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  

b) v režime FDD 
c) digitálne televízne COFDM, MPEG-2/4 vysielanie 

Dôvod. 
Naša spoločnosť toho času využíva frekvenčné spektrum 2500-2690 MHz pre 
prevádzku systému  MMDS v režime analógového/digitálneho pozemského 
televízneho vysielania a má naďalej záujem využívať toto pásmo pre účely 
pozemského digitálneho vysielania. Pre prevádzkovanie  širokopásmových verejných 
elektronických komunikačných sietí je režim FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je 
omnoho viac kanálov a to umožňuje rozdeliť ich viacerým prevádzkovateľom 
a poskytovať širšie spektrum služieb zákazníkom. Frekvenčné plánovanie pre 
jednotlivé základňové stanice pracujúce v FDD režime je omnoho jednoduchšie, ako 
pre jednotlivé základňové stanice pracujúce v TDD režime. Pre systémy pracujúce 
v FDD režime nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia medzi jednotlivými 
operátormi. Pri systémoch pracujúcich v režime TDD je potrebné frekvenčné 
plánovanie dosahu základňovej stanice a ďalších staníc medzi jednotlivými 
prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime TDD hrozí riziko 
interferencií nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne vymedzenej 
časovej synchronizácie. 

Obecný úrad v Zboji 

 
b) v režime FDD 
c) digitálne televízne vysielanie 

Dôvod. 
Naša spoločnosť toho času využíva frekvenčné spektrum 2500-2690 MHz pre 
prevádzku systému MMDS v režime analógového/digitálneho pozemského 
televízneho vysielania a má naďalej záujem využívať toto pásmo pre účely 
pozemského digitálneho vysielania. Pre prevádzkovanie širokopásmových verejných 
elektronických komunikačných sietí je režim FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je 



omnoho viac kanálov a to umožňuje rozdeliť ich viacerým prevádzkovateľom 
a poskytovať širšie spektrum služieb zákazníkom. Frekvenčné plánovanie pre 
jednotlivé základňové stanice pracujúce v FDD režime je omnoho jednoduchšie, ako 
pre jednotlivé základňové stanice pracujúce v TDD režime. Pre systémy pracujúce 
v FDD režime nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia medzi jednotlivými 
operátormi. Pri systémoch pracujúcich v režime TDD je potrebné frekvenčné 
plánovanie dosahu základňovej stanice a ďalších staníc medzijednotlivými 
prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime TDD hrozí riziko 
interferencií nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne vymedzenej 
časovej synchronizácie. 

 

4. Úrad plánuje pride ľovať frekvencie s celoplošným využitím. Ak máte iný náv rh uve ďte aký. 
Uveďte dôvod. 

Orange Slovensko, a.s. 
Pridelenie frekvencie s celoplošným využitím považujeme za optimálne. 
Dôvod. 
Dôvodom je minimalizácia negatívnych vplyvov interferencií na služby. 

CET Capital s.r.o.  

Nemáme jiný návrh.  
 

Zajímáme se pouze o celoplošné využití frekvencí, regionální využití považujeme za 
neefektivní. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

Podľa nášho názoru, ak je zámer zvýšiť konkurenciu a vytvoriť podmienky pre 
formovanie, alebo vstup 4 významného hráča, tak celoplošná licencia je nevyhnutným 
predpokladom. Preto naša spoločnosť súhlasí s pridelením frekvencie s celoplošným 
využitím. 

Towercom, a.s.  Nie 

AVC, spol. s r.o.  

Navrhujeme prideľovať frekvencie s využitím pre lokálne siete tak, ako tomu bolo   
doteraz  a pri zachovaní princípu technologickej neutrality.   

 Dôvod. 
Slovenská republika je oproti väčšine ostatných krajín Európskej únie špecifická 
v tom, že frekvencie  2500-2690 MHz sú právoplatne pridelené individuálnym 
povolením 21 operátorom systémov MMDS. Dosiahnuť spoločnú prevádzku 
existujúcich sieti MMDS a FDD a nových sietí môže byť veľmi obtiažne z hľadiska 
vzájomného rušenia. Taktiež operátori prevádzkujúci širokopásmové siete 
v Slovenskej republike majú dostatok príležitostí efektívne využívať frekvenčné 
spektrum v pásmach 450 MHz, 870 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 
MHz, 10500 MHz, 42000 MHz pre poskytovanie služieb širokopásmového prístupu. 
Operátori, ktorý by chceli prevádzkovať celoplošne systémy pracujúce v režime FDD 
by mali preukázať technologickú vyspelosť a schopnosť sprevádzkovať do roka odo 
dňa vydania licencie TÚSR celoplošnú sieť, aby frekvencie, ktoré im budú 
právoplatne pridelené neboli len administratívne účelovo blokované v ich prospech. 

SATRO s.r.o.  

Navrhujeme prideľovať frekvencie s využitím pre lokálne siete tak, ako tomu bolo 
doteraz  a pri zachovaní princípu technologickej neutrality.   

 Dôvod. 
Slovenská republika je oproti väčšine ostatných krajín Európskej únie špecifická 
v tom, že frekvencie  2500-2690 MHz sú právoplatne pridelené individuálnym 
povolením 21 operátorom systémov MMDS. Dosiahnuť spoločnú prevádzku 
existujúcich sieti MMDS a FDD a nových sietí môže byť veľmi obtiažne z hľadiska 
vzájomného rušenia. Taktiež operátori prevádzkujúci širokopásmové siete 
v Slovenskej republike majú dostatok príležitostí efektívne využívať frekvenčné 
spektrum v pásmach 450 MHz, 870 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 
MHz, 10500 MHz, 42000 MHz pre poskytovanie služieb širokopásmového prístupu. 
Operátori, ktorý by chceli prevádzkovať celoplošne systémy pracujúce v režime FDD 
by mali preukázať technologickú vyspelosť a schopnosť sprevádzkovať do roka odo 
dňa vydania licencie TÚSR celoplošnú sieť, aby frekvencie, ktoré im budú 
právoplatne pridelené neboli len administratívne účelovo blokované v ich prospech. 

S – Team, s.r.o.  

Navrhujeme prideľovať frekvencie s využitím pre lokálne siete tak, ako tomu bolo 
doteraz  a pri zachovaní princípu technologickej neutrality.   
Dôvod. 
Slovenská republika je oproti väčšine ostatných krajín Európskej únie špecifická 
v tom, že frekvencie  2500-2690 MHz sú právoplatne pridelené individuálnym 
povolením 21 operátorom systémov MMDS. Dosiahnuť spoločnú prevádzku 
existujúcich sieti MMDS a FDD a nových sietí môže byť veľmi obtiažne z hľadiska 



vzájomného rušenia. Taktiež operátori prevádzkujúci širokopásmové siete 
v Slovenskej republike majú dostatok príležitostí efektívne využívať frekvenčné 
spektrum v pásmach 450 MHz, 870 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz, 
10500 MHz, 42000 MHz pre poskytovanie služieb širokopásmového prístupu. 
Operátori, ktorý by chceli prevádzkovať celoplošne systémy pracujúce v režime FDD 
by mali preukázať technologickú vyspelosť a schopnosť sprevádzkovať do roka odo 
dňa vydania licencie TÚSR celoplošnú sieť, aby frekvencie, ktoré im budú právoplatne 
pridelené neboli len administratívne účelovo blokované v ich prospech. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  

Navrhujeme prideľovať frekvencie s využitím pre lokálne siete tak, ako tomu bolo 
doteraz  a pri zachovaní princípu technologickej neutrality.   
Dôvod. 
Slovenská republika je oproti väčšine ostatných krajín Európskej únie špecifická 
v tom, že frekvencie  2500-2690 MHz sú právoplatne pridelené individuálnym 
povolením 21 operátorom systémov MMDS. Dosiahnuť spoločnú prevádzku 
existujúcich sieti MMDS a FDD a nových sietí môže byť veľmi obtiažne z hľadiska 
vzájomného rušenia. Taktiež operátori prevádzkujúci širokopásmové siete 
v Slovenskej republike majú dostatok príležitostí efektívne využívať frekvenčné 
spektrum v pásmach 450 MHz, 870 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 
MHz, 3600MHz, 10500 MHz, 42000 MHz pre poskytovanie služieb širokopásmového 
prístupu. Operátori, ktorý by chceli prevádzkovať celoplošne systémy pracujúce v 
režime FDD by mali preukázať technologickú vyspelosť a schopnosť sprevádzkovať 
do roka odo dňa vydania licencie TÚSR celoplošnú sieť, aby frekvencie, ktoré im 
budú právoplatne pridelené neboli len administratívne účelovo blokované v ich 
prospech. 

Obecný úrad v Zboji 

Navrhujeme prideľovať frekvencie s využitím pre lokálne siete tak, ako tomu bolo 
doteraz a pri zachovaní princípu technologickej neutrality.   
Dôvod. 
Slovenská republika je oproti väčšine ostatných krajín Európskej únie špecifická v tom, 
že frekvencie  2500-2690 MHz sú právoplatne pridelené individuálnym povolením 21 
operátorom systémov MMDS. Dosiahnuť spoločnú prevádzku existujúcich sieti MMDS 
a FDD a nových sietí môže byť veľmi obtiažne z hľadiska vzájomného rušenia. Taktiež 
operátori prevádzkujúci širokopásmové siete v Slovenskej republike majú dostatok 
príležitostí efektívne využívať frekvenčné spektrum v pásmach 450 MHz, 870 MHz, 
900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz, 10500 MHz, 42000 MHz pre 
poskytovanie služieb širokopásmového prístupu. Operátori, ktorý by chceli 
prevádzkovať celoplošne systémy pracujúce v režime FDD by mali preukázať 
technologickú vyspelosť a schopnosť sprevádzkovať do roka odo dňa vydania licencie 
TÚSR celoplošnú sieť, aby frekvencie, ktoré im budú právoplatne pridelené neboli len 
administratívne účelovo blokované v ich prospech. 

 

5. Koľkým operátorom by mali by ť frekvencie pridelené? 
a. v režime FDD 
b. v režime TDD 

Uveďte dôvod aj vzh ľadom na Vašu odpove ď na otázku č. 4. 

Orange Slovensko, a.s. 

a. v režime FDD  - 3 operátori 
b. v režime TDD - 2-5 operátori 

Dôvod. 
a) LTE, ako prirodzená evolúcia GSM/UMTS, je štandardizované pre pásmo s 

maximálnou šírkou 20 MHz. Preto alokácia 3 x 20 MHz pre 3 súčasných operátorov 
(+ ochranné pásma 2 x 5 MHz) považujeme za optimálne riešenie. 

 
b) TDD pásmo je všeobecne považované najmä za doplnkové pásmo určené pre 

špeciálne dátove služby (napr. pre špeciálne indoor pokrytie, hot spot riešenia). Z 
tohto dôvodu sa nám javí ako vhodné spolu s alokovaním bloku v FDD pásme 
spoločne alokovať aj menší blok v TDD pásme (~ 5-10 MHz). Zostávajúce menšie 
frekvenčné bloky (~ 5-10 MHz) by mohli byť alokované ďalším operátorom. 

CET Capital s.r.o.  

Dvěma operátorům v režimu TDD. 
 

S ohledem na velikost slovenského trhu, stávající rozložení sil mezi jednotlivými 
operátory a efektivnost investice považujeme za vhodné rozdělit pásmo 2500 – 2690 
MHz do dvou bloků v režimu TDD a přidělit frekvenční spektrum dvěma operátorům. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

b. v režime TDD  
 



Dôvod. 
Vzhľadom na vytvorenie konkurenčného prostredia by mali byť frekvencie pridelené 2 
operátorom v režime TDD, nakoľko technológia WiMAX 802.16e pracuje iba v režime 
TDD.  
90 MHz pre každého úspešného uchádzača znamená, že má dostatočné pásmo 
vytvoriť bunkovú sieť – potrebných (6x 10 MHz) 60 MHz a zvyšnými 30 MHz dokryť 
územie, kde je potrebná vyššia kapacita. 

Towercom, a.s. 2 až 3 celoplošné  s ohľadom na využiteľnú šírku pásma 

AVC, spol. s r.o.  

a. v režime FDD 
Dôvod. 
TÚSR by mal pri stanovení počtu licencií v režime FDD v budúcnosti zohľadniť 
technologickú vyspelosť a požiadavky trhu. V režime TDD neprideľovať žiadne 
frekvencie z dôvodu obtiažnej koexistencie sietí MMDS, FDD a TDD v podpásme 
2570-2620 MHz a možnému vzájomnému rušeniu. Frekvencie z podpásma 2570-2620 
MHz taktiež neprideľovať, nakoľko je toto pásmo do konca roku 2014 podľa 
Memoranda MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené 
pre operátorov prevádzkujúcich systémy MMDS. 

SATRO s.r.o.  

a. v režime FDD 
Dôvod. 
TÚSR by mal pri stanovení počtu licencií v režime FDD v budúcnosti zohľadniť 
technologickú vyspelosť a požiadavky trhu. V režime TDD neprideľovať žiadne 
frekvencie z dôvodu obtiažnej koexistencie sietí MMDS, FDD a TDD v podpásme 
2570-2620 MHz a možnému vzájomnému rušeniu. Frekvencie z podpásma 2570-2620 
MHz taktiež neprideľovať, nakoľko je toto pásmo do konca roku 2014 podľa 
Memoranda MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené 
pre operátorov prevádzkujúcych systémy MMDS. 

S – Team, s.r.o.  

a. v režime FDD 
Dôvod. 
TÚSR by mal pri stanovení počtu licencií v režime FDD v budúcnosti zohľadniť 
technologickú vyspelosť a požiadavky trhu. V režime TDD neprideľovať žiadne 
frekvencie z dôvodu obtiažnej koexistencie sietí MMDS, FDD a TDD v podpásme 
2570-2620 MHz a možnému vzájomnému rušeniu. Frekvencie z podpásma 2570-2620 
MHz taktiež neprideľovať, nakoľko je toto pásmo do konca roku 2014 podľa 
Memoranda MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené 
pre operátorov prevádzkujúcych systémy MMDS. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  

a.v režime FDD 
Dôvod. 
TÚSR by mal pri stanovení počtu licencií v režime FDD v budúcnosti zohľadniť 
technologickú vyspelosť a požiadavky trhu. V režime TDD neprideľovať žiadne 
frekvencie z dôvodu obtiažnej koexistencie sietí MMDS, FDD a TDD v podpásme 
2570-2620 MHz a možnému vzájomnému rušeniu. Frekvencie z podpásma 2570-2620 
MHz taktiež neprideľovať, nakoľko je toto pásmo do konca roku 2014 podľa 
Memoranda MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené 
pre operátorov prevádzkujúcych systémy MMDS. 

Obecný úrad v Zboji 

a. v režime FDD 
Dôvod. 
TÚSR by mal pri stanovení počtu licencií v režime FDD v budúcnosti zohľadniť 
technologickú vyspelosť a požiadavky trhu. V režime TDD neprideľovať žiadne 
frekvencie z dôvodu obtiažnej koexistencie sietí MMDS, FDD a TDD v podpásme 
2570-2620 MHz a možnému vzájomnému rušeniu. Frekvencie z podpásma 2570-2620 
MHz taktiež neprideľovať, nakoľko je toto pásmo do konca roku 2014 podľa 
Memoranda MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené 
pre operátorov prevádzkujúcych systémy MMDS. 

 

6. Aké je pod ľa Vášho názoru najvhodnejšie rozdelenie pride ľovaných frekven čných blokov pre režim 
FDD a TDD? 
Úrad by mal prideľovať frekvenčné bloky so šírkou: 

a. 5 MHz 
b. 10 MHz 
c. 20 MHz 
d. iné 

Uveďte dôvod. 

Orange Slovensko, a.s. c.  20 MHz 



 
Dôvod. 
Najvýznamnejší prínos LTE z pohľadu efektívnosti a poskytovaných služiev je v 
prípade, keď využíva frekvenčné pásmo so šírkou 20 MHz. Alokácia menších 
frekvenčných blokov znižuje význam LTE, pretože by enormne ovplyvnila výkonostný 
rozdiel v porovnaní so systémom 3G (HSPA / HSPA+). Toto by v konečnom dôsledku 
viedlo k zníženiu atraktivity tohto pásma  a systémov v nich implementovaných. 

CET Capital s.r.o.  

Úřad by měl přidělovat frekvenční bloky se šířkou 10 MHz. 
 

Stávající zákaznické terminály WiMAX jsou v převážné většině schopné pracovat 
s kanály 5MHz i 10MHz, avšak podle naší analýzy nejvýznamnějších deseti 
dodavatelů zařízení pro základnové stanice používá 5 výrobců kanály 5 nebo 10 MHz 
a 5 výrobců pouze kanály 10 MHz. Z důvodů co největší flexibility při výběru 
dodavatelů bezdrátové přístupové sítě upřednostňujeme přidělování frekvenčních 
bloků o šířce 10 MHz pro režim TDD.  

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

b. 10 MHz  
 
Dôvod. 
Technológia WiMAX 802.16e pracuje v blokoch po 5 alebo 10 MHz. Podľa nášho 
názoru je najlepšie rozdelenie v 10 MHz blokoch po 2x 90 MHz pre 2 operátorov. 

Towercom, a.s.  20 MHz je minimum s ohľadom na širokopásmovosť budúcich služieb 

AVC, spol. s r.o.  

d.    8 MHz 
 
Dôvod. 
Existujúce MMDS a FDD systémy v pásme 2500-2690 MHz pracujú s kanálovým 
rastrom 8 MHz. Plánované systémy v režime FDD v pásme 2500-2690 MHz uvažujú 
s kanálovým rastrom5 MHz a jeho násobkami. V režime TDD navrhujeme 
neprideľovať  žiadne kanály z dôvodu možnosti vzniku vzájomných rušení so 
systémami pracujúcimi v režime MMDS a FDD. 

SATRO s.r.o.  

d.     8 MHz 
Uveďte dôvod. 
Existujúce MMDS a FDD systémy v pásme 2500-2690 MHz pracujú s kanálovým 
rastrom 8 MHz. Plánované systémy v režime FDD v pásme 2500-2690 MHz uvažujú 
s kanálovým rastrom 5 MHz a jeho násobkami. V režime TDD navrhujeme 
neprideľovať  žiadne kanály z dôvodu možnosti vzniku vzájomných rušení so 
systémami pracujúcimi v režime MMDS a FDD. 

S – Team, s.r.o.  

d. 8 MHz 
Dôvod. 
Existujúce MMDS a FDD systémy v pásme 2500-2690 MHz pracujú s kanálovým 
rastrom 8 MHz. Plánované systémy v režime FDD v pásme 2500-2690 MHz uvažujú 
s kanálovým rastrom 5 MHz a jeho násobkami. V režime TDD navrhujeme 
neprideľovať  žiadne kanály z dôvodu možnosti vzniku vzájomných rušení so 
systémami pracujúcimi v režime MMDS a FDD. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  

d. 8 MHz 
Dôvod. 
Existujúce MMDS a FDD systémy v pásme 2500-2690 MHz pracujú s kanálovým 
rastrom 8 MHz. Plánované systémy v režime FDD v pásme 2500-2690 MHz uvažujú 
s kanálovým rastrom 5 MHz a jeho násobkami. V režime TDD navrhujeme 
neprideľovať  žiadne kanály z dôvodu možnosti vzniku vzájomných rušení so 
systémami pracujúcimi v režime MMDS a FDD. 

Obecný úrad v Zboji 

d. 8 MHz 
Dôvod. 
 Existujúce MMDS a FDD systémy v pásme 2500-2690 MHz pracujú s kanálovým 
rastrom 8 MHz. Plánované systémy v režime FDD v pásme 2500-2690 MHz uvažujú 
s kanálovým rastrom 5 MHz a jeho násobkami. V režime TDD navrhujeme 
neprideľovať  žiadne kanály z dôvodu možnosti vzniku vzájomných rušení so 
systémami pracujúcimi v režime MMDS a FDD. 

 

7. Akú celkovú šírku pásma by ste potrebovali pre posk ytovanie služby širokopásmového prístupu  
(môžete uvies ť násobok šírky bloku)? 
Uveďte dôvod. 

Orange Slovensko, a.s. 20 MHz. 
Dôvod. 



Dôvod je rovnaký ako bolo uvedené v bode 6. 

CET Capital s.r.o.  

90 MHz, t.j. 9 kanálů po 10 MHz. 
 

Pro vybudování buňkové sítě s dostatečně robustní kapacitou je nutné 6 kanálů pro 
základní hexagonální architekturu plus další 3 kanály pro posílení sektorů v místech 
s vysokými nároky na kapacitu. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

90 MHz = 60 MHz bunková sieť a 30 MHz dokrytie oblastí s požiadavkou na vyššiu 
kapacitu siete. 

Towercom, a.s. 20 MHz  je minimum s ohľadom na širokopásmovosť budúcich služieb 

AVC, spol. s r.o.  

50 MHz 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je pri šírke pásma 50 MHz, číže podpásma 2570-2620 MHz 
schopná   prevádzkovať systém MMDS v režime digitálneho pozemského televízneho 
vysielania spolu s poskytovaním prístupu k širokopásmovému Internetu. 

SATRO s.r.o.  

50 MHz 
Dôvod: 
Spoločnosť SATRO je pri šírke pásma 50 MHz, číže podpásma 2570-2620 MHz 
schopná prevádzkovať systémy MMDS v režime digitálneho pozemského televízneho 
vysielania s  poskytovaním prístupu k širokopásmovému Internetu. 

S – Team, s.r.o.  

50 MHz 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je pri šírke pásma 50 MHz, číže podpásma 2570-2620 MHz 
schopná  prevádzkovať systém MMDS v režime digitálneho pozemského televízneho 
vysielania spolu s poskytovaním prístupu k širokopásmovému Internetu. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  

50 MHz 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je pri šírke pásma 50 MHz, číže podpásma 2570-2620 MHz 
schopná  prevádzkovať systém MMDS v režime digitálneho pozemského televízneho 
vysielania spolu s poskytovaním prístupu k širokopásmovému Internetu. 

Obecný úrad v Zboji 

50 MHz 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je pri šírke pásma 50 MHz, číže podpásma 2570-2620 MHz 
schopná prevádzkovať systém MMDS v režime digitálneho pozemského televízneho 
vysielania spolu s poskytovaním prístupu k širokopásmovému Internetu. 

 

8. Myslíte si, že vo frekven čnom úseku ur čenom pre režim FDD by mala by ť povolená aj prevádzka v 
režime TDD? 
Uveďte dôvod. 

Orange Slovensko, a.s. 

Nie. 
Dôvod. 
Veľkosť FDD pásma je potrebné vnímať v súlade s frekvenčným plánom CEPT. 
Posúvanie hraníc pre FDD a znižovanie veľkosti dostupného pásma znižuje stupeň 
harmonizácie. Pri frekvenčnom plánovaní je z nášho pohľadu dôležité predchádzať 
poteciálnym problémom a znížiť pravdepodobnosť medzisystémového rušenia.  

CET Capital s.r.o.  

Ano. 
 

Jak již bylo uvedeno výše, jediný v současné době platný globální standard WiMAX je 
postaven na režimu TDD. Alternativní technologie LTE, která by měla umožňovat 
provoz v režimu FDD, se dosud vyvíjí a není ve stádiu, kdy by bylo možné její plošné 
nasazení. Navíc režim TDD je vhodnější pro širokopásmové datové služby, umožňuje 
efektivnější využití frekvenčního spektra. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  Áno,  TDD režim predstavuje v prípade štandardu WiMAX 802.16e mobilitu. 

Towercom, a.s.  Áno , je úspornejšia 

AVC, spol. s r.o.  

Nie. 
Dôvod. 
Pre prevádzkovania širokopásmových verejných elektronických komunikačných sietí je 
režim  FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je omnoho viac kanálov a to umožňuje 
rozdeliť ich  viacerým prevádzkovateľom a poskytovať širšie spektrum služieb 
zákazníkom. Frekvenčné  plánovanie pre jednotlivé základňové stanice pracujúce v 
FDD režime je omnoho jednoduchšie ako pre systémy pracujúce v TDD režime. Pre 
systémy pracujúce v FDD režime nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia medzi 



jednotlivými operátormi. Pri systémoch pracujúcich v režime TDD je potrebné 
frekvenčné plánovanie dosahu základňovej stanice a  ďalších staníc medzi 
jednotlivými prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime  TDD hrozí 
riziko interferencií, nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne               
vymedzenej časovej synchronizácie. 

SATRO s.r.o.  

Nie. 
Dôvod. 
Pre prevádzkovania širokopásmových verejných elektronických komunikačných sietí je 
režim FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je omnoho viac kanálov a to umožňuje 
rozdeliť ich  viacerým prevádzkovateľom a poskytovať širšie spektrum služieb 
zákazníkom. Frekvenčné  plánovanie pre jednotlivé základňové stanice pracujúce v 
FDD režime je omnoho  jednoduchšie ako pre systémy pracujúce v TDD režime. Pre 
systémy pracujúce v FDD režime   nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia 
medzi jednotlivými operátormi. Pri systémoch  pracujúcich v režime TDD je potrebné 
frekvenčné plánovanie dosahu základňovej stanice a  ďalších staníc medzi 
jednotlivými prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime  TDD hrozí 
riziko interferencií, nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne vymedzenej 
časovej synchronizácie. 

S – Team, s.r.o.  

Nie. 
Dôvod. 
Pre prevádzkovania širokopásmových verejných elektronických komunikačných sietí je 
režim FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je omnoho viac kanálov a to umožňuje 
rozdeliť ich viacerým prevádzkovateľom a poskytovať širšie spektrum služieb 
zákazníkom. Frekvenčné plánovanie pre jednotlivé základňové stanice pracujúce v 
FDD režime je omnoho jednoduchšie ako pre systémy pracujúce v TDD režime. Pre 
systémy pracujúce v FDD režime nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia medzi 
jednotlivými operátormi. Pri systémoch  pracujúcich v režime TDD je potrebné 
frekvenčné plánovanie dosahu základňovej stanice a  ďalších staníc medzi 
jednotlivými prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime TDD hrozí 
riziko interferencií, nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne vymedzenej 
časovej synchronizácie. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  

Nie. 
Dôvod. 
Pre prevádzkovania širokopásmových verejných elektronických komunikačných sietí je 
režim  FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je omnoho viac kanálov a to umožňuje 
rozdeliť ich viacerým prevádzkovateľom a poskytovať širšie spektrum služieb 
zákazníkom. Frekvenčné  plánovanie pre jednotlivé základňové stanice pracujúce v 
FDD režime je omnoho jednoduchšie ako pre systémy pracujúce v TDD režime. Pre 
systémy pracujúce v FDD režime  nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia medzi 
jednotlivými operátormi. Pri systémoch  pracujúcich v režime TDD je potrebné 
frekvenčné plánovanie dosahu základňovej stanice a ďalších staníc medzi jednotlivými 
prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime TDD hrozí riziko 
interferencií, nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne vymedzenej 
časovej synchronizácie. 

Obecný úrad v Zboji 

Nie. 
Dôvod. 
Pre prevádzkovania širokopásmových verejných elektronických komunikačných sietí je 
režim FDD omnoho výhodnejší. K dispozícii je omnoho viac kanálov a to umožňuje 
rozdeliť ich viacerým prevádzkovateľom a poskytovať širšie spektrum služieb 
zákazníkom. Frekvenčné plánovanie pre jednotlivé základňové stanice pracujúce v 
FDD režime je omnoho jednoduchšie ako pre systémy pracujúce v TDD režime. Pre 
systémy pracujúce v FDD režime nie je potrebná ďalšia frekvenčná koordinácia medzi 
jednotlivými operátormi. Pri systémoch pracujúcich v režime TDD je potrebné 
frekvenčné plánovanie dosahu základňovej stanice a ďalších staníc medzi jednotlivými 
prevádzkovateľmi. Pri systémoch prevádzkovaných v režime TDD hrozí riziko 
interferencií, nakoľko vysielanie a príjem funguje na princípe presne    
vymedzenej časovej synchronizácie. 

 

9. Výberové konanie na pridelenie frekvencií (frekv enčných blokov) by malo by ť vypísané: 
a. prednostne na pridelenie frekvencií pre FDD 
b. prednostne na pridelenie frekvencií pre TDD 
c. na pridelenie frekvencií FDD a TDD  v jednom ter míne 

Uveďte dôvod. 



Orange Slovensko, a.s. 

a.prednostne na pridelenie frekvencií pre FDD 
c. na pridelenie frekvencií FDD a TDD  v jednom ter míne 

Dôvod. 
Dôvod rovnaký ako je uvedené v bode 5. 

CET Capital s.r.o.  

Pro celé pásmo 2500 – 2690 MHz v jednom termínu. 
 

Operátoři provozující bezdrátové sítě v tomto pásmu by měli mít rovnou příležitost 
vstupu na trh. Zkušenosti s postupným přidělováním pásma GSM v mnoha zemích 
ukázali, že operátoři, kteří obdrželi spektrum jako poslední, získali obvykle výrazně 
menší podíl na trhu než ti, kteří vstoupili na trh s předstihem. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

c. na pridelenie frekvencií FDD a TDD v jednom term íne  
 
Dôvod. 
Pridelenie frekvencií FDD a TDD v jednom termíne predstavuje rovnosť šancí na trhu 
pre operátorov, ktorí tieto frekvencie získajú. V ostatných prípadoch nastane 
disproporcia, kedy jeden z operátorov je na trhu skôr ako druhý. 

Towercom, a.s. na pridelenie frekvencií FDD a TDD  v jednom termíne 

AVC, spol. s r.o.  

Naša spoločnosť chce v tomto bode upozorniť na to, že toho času nie je nevyhnutné 
prednostne pridelenie frekvencií pre nové systémy pracujúce v režime FDD, TDD, či 
oboch v jednom termíne. Odvolávame sa pritom na Memoranda MMDS Európskej 
komisie RCSOM08-39 zo dňa 27.júna 2008, kde je v časti 3.3 uvedená možnosť 
využívať licencovane frekvenčné pásmo 2500-2690 MHz výhľadovo s dlhodobým 
používaním pre pôvodné účely, avšak už vo vysielacom štandarde MPEG-4, čo má 
priniesť digitálnu dividendu a zefektívnenie využívania  uvedeného frekvenčného 
pásma. Poskytnutie digitálnej dividendy vo frekvenčnom pásme 2500-2690 MHz v 
časti 3.3. uvedeného Memoranda by bolo v zhode s rozhodnutím Európskej komisie 
2008/447/ES zo dňa 13. júna 2008. Naša spoločnosť je schopná vysielať vo 
vysielacom štandarde MPEG-4.      

SATRO s.r.o.  

Spoločnosť SATRO chce v tomto bode upozorniť na to, že toho času nie je 
nevyhnutné prednostne pridelenie frekvencií pre nové systémy pracujúce v režime 
FDD, TDD, či oboch v jednom termíne. Odvolávame sa pritom na Memoranda MMDS 
Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27.júna 2008, kde je v časti 3.3 uvedená 
možnosť využívať licencovane frekvenčné pásmo 2500-2690 MHz výhľadovo 
s dlhodobým používaním pre pôvodné účely, avšak už vo vysielacom štandarde 
MPEG-4, čo má priniesť digitálnu dividendu a zefektívnenie využívania  uvedeného 
frekvenčného pásma. Poskytnutie digitálnej dividendy vo frekvenčnom pásme 2500-
2690 MHz v časti 3.3. uvedeného Memoranda by bolo v zhode s rozhodnutím 
Európskej komisie 2008/447/ES zo dňa 13. júna 2008. Spoločnosť SATRO vo 
vysielacom štandarde MPEG-4 už toho času vysiela.       

S – Team, s.r.o.  

Naša spoločnosť chce v tomto bode upozorniť na to, že toho času nie je nevyhnutné 
prednostne pridelenie frekvencií pre nové systémy pracujúce v režime FDD, TDD, či 
oboch v jednom termíne. Odvolávame sa pritom na Memoranda MMDS Európskej 
komisie RCSOM08-39 zo dňa 27.júna 2008, kde je v časti 3.3 uvedená možnosť 
využívať licencovane frekvenčné pásmo 2500-2690 MHz výhľadovo s dlhodobým 
používaním pre pôvodné účely, avšak už vo vysielacom štandarde MPEG-4, čo má 
priniesť digitálnu dividendu a zefektívnenie využívania  uvedeného frekvenčného 
pásma. Poskytnutie digitálnej dividendy vo frekvenčnom pásme 2500-2690 MHz v 
časti 3.3. uvedeného Memoranda by bolo v zhode s rozhodnutím Európskej komisie 
2008/447/ES zo dňa 13. júna 2008. Naša spoločnosť je schopná vysielať vo 
vysielacom štandarde MPEG-4.      

TV TV, s.r.o. Trebišov  

Naša spoločnosť chce v tomto bode upozorniť na to, že toho času nie je nevyhnutné 
prednostne pridelenie frekvencií pre nové systémy pracujúce v režime FDD, TDD, či 
oboch v jednom termíne. Odvolávame sa pritom na Memoranda MMDS Európskej 
komisie RCSOM08-39 zo dňa 27.júna 2008, kde je v časti 3.3 uvedená možnosť 
využívať licencovane frekvenčné pásmo 2500-2690 MHz výhľadovo s dlhodobým 
používaním pre pôvodné účely, avšak už vo vysielacom štandarde MPEG-4, čo má 
priniesť digitálnu dividendu a zefektívnenie využívania  uvedeného frekvenčného 
pásma. Poskytnutie digitálnej dividendy vo frekvenčnom pásme 2500-2690 MHz v 
časti 3.3. uvedeného Memoranda by bolo v zhode s rozhodnutím Európskej komisie 
2008/447/ES zo dňa 13. júna 2008. Naša spoločnosť je schopná vysielať vo 
vysielacom štandarde MPEG-4.      

Obecný úrad v Zboji 
Naša spoločnosť chce v tomto bode upozorniť na to, že toho času nie je nevyhnutné 
prednostne pridelenie frekvencií pre nové systémy pracujúce v režime FDD, TDD, či 
oboch v jednom termíne. Odvolávame sa pritom na Memoranda MMDS Európskej 



 

 

10. Zvažujete možnos ť zriadenia a prevádzkovania bezdrôtovej elektronick ej komunika čnej siete na 
poskytovanie služieb širokopásmového prístupu: 

  a. pevného a nomádskeho pripojenia 
   b. mobilného pripojenia 

Uveďte dôvod.  

Orange Slovensko, a.s. 

                 a           pevného a nomádskeho pripojenia  
                 b            mobilného pripojenia 
Dôvod. 
Širokopásmová mobilná sieť môže rovnako dobre poskytovať oba spôsoby pripojenia. 
Z nášho pohľadu by nemalo byť striktne stanovené pre aký typ služby je dané 
frekvenčné pásmo alokované. Možnosť prevádzkovať oba typy služieb na danom 
pásme výrazne zvyšuje šance Slovenska uvádzať služby veľmi rýchleho 
širokopásmového prístupu. 

CET Capital s.r.o.  

Uvažujeme o nomádském a mobilním p řipojení. 
 

Plánujeme vybudovat a provozovat bezdrátovou síť elektronických komunikací 
s využitím mobilní technologie podle standardu WiMAX 802.16e (nebo jiné technologie 
s obdobnými parametry, pokud by byla k dispozici) s tím, že zpočátku budou nabízeny 
služby nomádského připojení a po dosažení určitého kritického bodu pokrytí 
a v závislosti na poptávce nabídneme plně mobilní služby. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

a. pevného a nomádskeho pripojenia  
b. mobilného pripojenia  
 
Dôvod. 
Dôvodom je rozšírenie kapacity existujúcej WiMAX siete v pásme 3,5 GHz pre 
poskytovanie služieb s vyššími objemami predplatených dát, vyššími rýchlosťami pre 
väčší počet zákazníkov.  

Towercom, a.s.  pevného a nomádskeho pripojenia 

AVC, spol. s r.o.  

a. pevného pripojenia 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia TÚSR pre pridelenie frekvencií a používanie 
rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz. Naša spoločnosť poskytuje svoje 
služby prostredníctvom systému MMDS a to výhradne na báze pevné pripojenia, ktoré 
je stabilné a v praxi sa osvedčilo. Pre mobilné pripojenie prostredníctvom sietí štvrtej 
generácie nie sú a v najbližšom čase ani nebudú dokončené štandardy 3GPP pre 
siete 4 generácie a nie sú dostupné terminály pre koncových zákazníkov. Toho času 
neprebiehajú ani len pilotné projekty.  

SATRO s.r.o.  

a. pevného pripojenia 
Dôvod. 
Spoločnosť SATRO je držiteľom 7 rozhodnutí TÚSR pre pridelenie frekvencií 
a používanie rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz. Z toho jedno povolenie 
sa vzťahuje na systém MMDS pracujúci v režime FDD. Spoločnosť SATRO poskytuje 
svoje služby prostredníctvom systémov MMDS a to výhradne na báze pevné 
pripojenia, ktoré je stabilné a v praxi sa osvedčilo. Pre mobilné pripojenie 
prostredníctvom sietí štvrtej generácie nie sú a v najbližšom čase ani nebudú 
dokončené štandardy 3GPP pre siete 4 generácie a nie sú dostupné terminály pre 
koncových zákazníkov. Toho času neprebiehajú ani len pilotné projekty.  

S – Team, s.r.o.  

a. pevného pripojenia 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia TÚSR pre pridelenie frekvencií a používanie 
rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz. Naša spoločnosť poskytuje svoje 
služby prostredníctvom systému MMDS a to výhradne na báze pevné pripojenia, ktoré 
je stabilné a v praxi sa osvedčilo. Pre mobilné pripojenie prostredníctvom sietí štvrtej 

komisie RCSOM08-39 zo dňa 27.júna 2008, kde je v časti 3.3 uvedená možnosť 
využívať licencovane frekvenčné pásmo 2500-2690 MHz výhľadovo s dlhodobým 
používaním pre pôvodné účely, avšak už vo vysielacom štandarde MPEG-4, čo má 
priniesť digitálnu dividendu a zefektívnenie využívania  uvedeného frekvenčného 
pásma. Poskytnutie digitálnej dividendy vo frekvenčnom pásme 2500-2690 MHz v 
časti 3.3. uvedeného Memoranda by bolo v zhode s rozhodnutím Európskej komisie 
2008/447/ES zo dňa 13. júna 2008. Naša spoločnosť je schopná vysielať vo 
vysielacom štandarde MPEG-4.      



generácie nie sú a v najbližšom čase ani nebudú dokončené štandardy 3GPP pre 
siete 4 generácie a nie sú dostupné terminály pre koncových zákazníkov. Toho času 
neprebiehajú ani len pilotné projekty.  

TV TV, s.r.o. Trebišov  

a. pevného pripojenia 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia TÚSR pre pridelenie frekvencií a používanie 
rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz. Naša spoločnosť poskytuje svoje 
služby prostredníctvom systému MMDS a to výhradne na báze pevné pripojenia, ktoré 
je stabilné a v praxi sa osvedčilo. Pre mobilné pripojenie prostredníctvom sietí štvrtej 
generácie nie sú a v najbližšom čase ani nebudú dokončené štandardy 3GPP pre 
siete 4 generácie a nie sú dostupné terminály pre koncových zákazníkov. Toho času 
neprebiehajú ani len pilotné projekty.  

Obecný úrad v Zboji 

a. pevného pripojenia 
Dôvod. 
Naša spoločnosť je držiteľom rozhodnutia TÚSR pre pridelenie frekvencií a používanie 
rádiového zariadenia v pásme 2500-2690 MHz. Naša spoločnosť poskytuje svoje 
služby prostredníctvom systému MMDS a to výhradne na báze pevné pripojenia, ktoré 
je stabilné a v praxi sa osvedčilo. Pre mobilné pripojenie prostredníctvom sietí štvrtej 
generácie nie sú a v najbližšom čase ani nebudú dokončené štandardy 3GPP pre siete 
4 generácie a nie sú dostupné terminály pre koncových zákazníkov. Toho času 
neprebiehajú ani len pilotné projekty.  

 

11. S využitím ktorého štandardu na poskytovanie sl užieb širokopásmového prístupu uvažujete?  
Uveďte komentár . 

Orange Slovensko, a.s. 

LTE (Long Term Evolution). 
 
Komentár. 
LTE chápeme ako prirodzenú evolúciu súčasných sietí GSM/UMTS. 

CET Capital s.r.o.  

Uvažujeme s využitím standardu WiMAX 802.16e . 
 

802.16e je nejnovější standard WiMAX a jak již bylo zmíněno u odpovědi na otázku 
č.3 je WiMAX v současné době jediným globálním standardem pro frekvenční pásmo 
2500 – 2690 MHz. Zároveň je to jediný standard, který umožňuje poskytování plně 
mobilních služeb. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

Uvažujeme s využitím štandardu WiMAX 802.16e , ktorý v súčasnosti plánujeme 
nasadiť v licencovanom pásme 3,5 GHz. 

Towercom, a.s. Závisí na šírke poskytnutého pásma 

AVC, spol. s r.o.  

DOCSIS. 
Komentár. 
Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) je medzinárodný štandard 
vytvorený CableLabs a podporovaný spoločnosťami ako ARRIS, Broadcom, Cisco, 
Conexant, Correlant, Intel, Motorola, Terayon a Texas Instruments. DOCSIS definuje 
komunikačnú a operatívnu podporu pre data over cable system rozhranie. Špecifikuje 
pravidlá pro obojsmerné širokopásmové dátové prenosy po existujúcich káblových 
televíznych rozvodoch (TKR), ale i rádiových sieťach. Riadi sa im veľké množstvo 
káblových televíznych operátorov pre umožnenie prístupu zákazníkov k Internetu, 
obvykle prostredníctvom hybridno opticko-koaxiálnej (HFC) infraštruktúry a taktiež 
rádiových sietí. Prvá špecifikácia DOCSIS 1.0 bola vydaná v apríli 1997, ďalšia revízia 
1.1 nasledovala v apríli 1999. Táto zaviedla požiadavku na služby v reálnom čase ako 
je IP telefónia. Ďalšia revízia zohľadnila požadavky na zvýšenie rýchlosti prenosu 
smerom od zákazníka (upstream) a podporu Quality of Service a bola vydaná ako 
DOCSIS 2.0 v januári 2002. Špecifikácia DOCSIS 3.0 bola vydaná v auguste 2006. 
International Telecommunications Union Telecommunications Standardization Sector 
(ITU-T) prijal ako medzinárodný štandard dve varianty DOCSIS. DOCSIS 1.1 bola 
ratifikovaný ako ITU-T oporučenie J.112; následne DOCSIS 2.0 ako ITU-T 
doporučenie J.122. DOCSIS 2.0/J.122 je spätne kompatibilný s DOCSIS 1.1/J.112. 

SATRO s.r.o.  

DOCSIS. 
Komentár. 
Spoločnosť SATRO používa na poskytovanie služieb širokopásmového prístupu 
medzinárodne schválený štandard DOCSIS. Data Over Cable Service Interface 
Specification (DOCSIS) je medzinárodný štandard vytvorený CableLabs a 
podporovaný spoločnosťami ako ARRIS, Broadcom, Cisco, Conexant, Correlant, Intel, 



Motorola, Terayon a Texas Instruments. DOCSIS definuje komunikačnú a operatívnu 
podporu pre data over cable system rozhranie. Špecifikuje pravidlá pro obojsmerné 
širokopásmové dátové prenosy po existujúcich káblových televíznych rozvodoch 
(TKR), ale i rádiových sieťach. Riadi sa im veľké množstvo káblových televíznych 
operátorov pre umožnenie prístupu zákazníkov k Internetu, obvykle prostredníctvom 
hybridno opticko-koaxiálnej (HFC) infraštruktúry a taktiež rádiových sietí. Prvá 
špecifikácia DOCSIS 1.0 bola vydaná v apríli 1997, ďalšia revízia 1.1 nasledovala v 
apríli 1999. Táto zaviedla požiadavku na služby v reálnom čase ako je IP telefónia. 
Ďalšia revízia zohľadnila požadavky na zvýšenie rýchlosti prenosu smerem od 
zákazníka (upstream) a podporu Quality of Service a bola vydaná ako DOCSIS 2.0 v 
januári 2002. Špecifikácia DOCSIS 3.0 bola vydaná v auguste 2006. International 
Telecommunications Union Telecommunications Standardization Sector (ITU-T) prijal 
ako medzinárodný štandard dve varianty DOCSIS. DOCSIS 1.1 bola ratifikovaný ako 
ITU-T oporučenie J.112; následne DOCSIS 2.0 ako ITU-T doporučenie J.122. 
DOCSIS 2.0/J.122 je spätne kompatibilný s DOCSIS 1.1/J.112. 

S – Team, s.r.o.  

DOCSIS. 
Komentár. 
Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) je medzinárodný štandard 
vytvorený CableLabs a podporovaný spoločnosťami ako ARRIS, Broadcom, Cisco, 
Conexant, Correlant, Intel, Motorola, Terayon a Texas Instruments. DOCSIS definuje 
komunikačnú a operatívnu podporu pre data over cable system rozhranie. Špecifikuje 
pravidlá pro obojsmerné širokopásmové dátové prenosy po existujúcich káblových 
televíznych rozvodoch (TKR), ale i rádiových sieťach. Riadi sa im veľké množstvo 
káblových televíznych operátorov pre umožnenie prístupu zákazníkov k Internetu, 
obvykle prostredníctvom hybridno opticko-koaxiálnej (HFC) infraštruktúry a taktiež 
rádiových sietí. Prvá špecifikácia DOCSIS 1.0 bola vydaná v apríli 1997, ďalšia revízia 
1.1 nasledovala v apríli 1999. Táto zaviedla požiadavku na služby v reálnom čase ako 
je IP telefónia. Ďalšia revízia zohľadnila požadavky na zvýšenie rýchlosti prenosu 
smerem od zákazníka (upstream) a podporu Quality of Service a bola vydaná ako 
DOCSIS 2.0 v januári 2002. Špecifikácia DOCSIS 3.0 bola vydaná v auguste 2006. 
International Telecommunications Union Telecommunications Standardization Sector 
(ITU-T) prijal ako medzinárodný štandard dve varianty DOCSIS. DOCSIS 1.1 bola 
ratifikovaný ako ITU-T oporučenie J.112; následne DOCSIS 2.0 ako ITU-T 
doporučenie J.122. DOCSIS 2.0/J.122 je spätne kompatibilný s DOCSIS 1.1/J.112. 

TV TV, s.r.o. Trebišov  

DOCSIS. 
Komentár. 
Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) je medzinárodný štandard 
vytvorený CableLabs a podporovaný spoločnosťami ako ARRIS, Broadcom, Cisco, 
Conexant, Correlant, Intel, Motorola, Terayon a Texas Instruments. DOCSIS definuje 
komunikačnú a operatívnu podporu pre data over cable system rozhranie. Špecifikuje 
pravidlá pro obojsmerné širokopásmové dátové prenosy po existujúcich káblových 
televíznych rozvodoch (TKR), ale i rádiových sieťach. Riadi sa im veľké množstvo 
káblových televíznych operátorov pre umožnenie prístupu zákazníkov k Internetu, 
obvykle prostredníctvom hybridno opticko-koaxiálnej (HFC) infraštruktúry a taktiež 
rádiových sietí. Prvá špecifikácia DOCSIS 1.0 bola vydaná v apríli 1997, ďalšia revízia 
1.1 nasledovala v apríli 1999. Táto zaviedla požiadavku na služby v reálnom čase ako 
je IP telefónia. Ďalšia revízia zohľadnila požadavky na zvýšenie rýchlosti prenosu 
smerem od zákazníka (upstream) a podporu Quality of Service a bola vydaná ako 
DOCSIS 2.0 v januári 2002. Špecifikácia DOCSIS 3.0 bola vydaná v auguste 2006. 
International Telecommunications Union Telecommunications Standardization Sector 
(ITU-T) prijal ako medzinárodný štandard dve varianty DOCSIS. DOCSIS 1.1 bola 
ratifikovaný ako ITU-T oporučenie J.112; následne DOCSIS 2.0 ako ITU-T 
doporučenie J.122. DOCSIS 2.0/J.122 je spätne kompatibilný s DOCSIS 1.1/J.112. 

Obecný úrad v Zboji 

DOCSIS. 
Komentár. 
Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) je medzinárodný štandard 
vytvorený CableLabs a podporovaný spoločnosťami ako ARRIS, Broadcom, Cisco, 
Conexant, Correlant, Intel, Motorola, Terayon a Texas Instruments. DOCSIS definuje 
komunikačnú a operatívnu podporu pre data over cable system rozhranie. Špecifikuje 
pravidlá pro obojsmerné širokopásmové dátové prenosy po existujúcich káblových 
televíznych rozvodoch (TKR), ale i rádiových sieťach. Riadi sa im veľké množstvo 
káblových televíznych operátorov pre umožnenie prístupu zákazníkov k Internetu, 
obvykle prostredníctvom hybridno opticko-koaxiálnej (HFC) infraštruktúry a taktiež 
rádiových sietí. Prvá špecifikácia DOCSIS 1.0 bola vydaná v apríli 1997, ďalšia 
revízia 1.1 nasledovala v apríli 1999. Táto zaviedla požiadavku na služby v reálnom 



čase ako je IP telefónia. Ďalšia revízia zohľadnila požadavky na zvýšenie rýchlosti 
prenosu smerem od zákazníka (upstream) a podporu Quality of Service a bola 
vydaná ako DOCSIS 2.0 v januári 2002. Špecifikácia DOCSIS 3.0 bola vydaná v 
auguste 2006. International Telecommunications Union Telecommunications 
Standardization Sector (ITU-T) prijal ako medzinárodný štandard dve varianty 
DOCSIS. DOCSIS 1.1 bola ratifikovaný ako ITU-T oporučenie J.112; následne 
DOCSIS 2.0 ako ITU-T doporučenie J.122. DOCSIS 2.0/J.122 je spätne kompatibilný 
s DOCSIS 1.1/J.112. 

 

12. Myslíte si, že v záujme technologickej neutrali ty bude možné vo frekven čnom pásme 2500 – 2690 
MHz povoli ť prevádzku  rôznych štandardov?  

Orange Slovensko, a.s. 
Áno . Na princípe technologickej neutrality, dodržania CEPT frekvenčného plánu 
a nastavenia Bloc Edge Mask. V opačnom prípade môžu nastať problémy 
s interferenciami medzi jednotlivými systémami. 

CET Capital s.r.o.  

Ano . 
 

Úřad by měl ctít zásadu technologické neutrality a ponechat na 
investorech/operátorech volbu vhodných technologií.  

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

Určite áno . 

Towercom, a.s. Nie je dôležité 

AVC, spol. s r.o.  Áno . 

SATRO s.r.o.  Áno . 

S – Team, s.r.o.  
Áno . 

 

TV TV, s.r.o. Trebišov  Áno . 

Obecný úrad v Zboji Áno . 

 

13. Kedy by podľa Vášho názoru mal úrad začať prideľovať frekvenčné bloky z frekvenčného 
pásma 2500 – 2690 MHz? 

Orange Slovensko, a.s. 

Za optimálny považujeme rok 2011 . 
Dôvod. 
K vyslovenému tvrdeniu nás oprávňujú verejne dostupné informácie výrobcov 
zariadení a zákazníckych terminálov, ktorí očávajú masovejšiu dostupnosť od roku 
2012. Široká škála zariadení a ich cenová dostupnosť si nevyhnutným predpokladom 
pre komerčný úspech služby najmä v prostredí menších trhov a nižšej kúpyschopnosti 
obyvateľstva kam sa radí aj Slovensko. Rovnako je v tomto momente zložité odhadnúť 
vplyv ekonomickej krízy na vývojové a produkčné kapacity výrobcov (príklad Nortel 
a predaj LTE divízie NSN). 

CET Capital s.r.o.  

Co nejd říve.  
 

Není důvod s přidělováním frekvečních bloků v tomto frekvenčním pásmu otálet. 
Postupem času bude poptávka po širokopásmových službách uspokojována jinými 
technologiemi a pozdější vstup na trh snižuje šance investorů na rozumnou návratnost 
kapitálu. 

Wimax Telecom 
Slovakia, s.r.o.  

Podľa nášho názoru by mal úrad začať prideľovať frekvenčné bloky v čo najkratšom 
možnom čase vzhľadom na rozšírenie a dostupnosť širokopásmových služieb 
koncovým užívateľom. 

Towercom, a.s. Čo najskôr 

AVC, spol. s r.o.  

Najskôr po roku 2011  a so zohľadnením technologickej vyspelosti a požiadaviek trhu 
a na princípe zachovania technologickej neutrality. Frekvencie podpásma 2570-2620 
MHz neprideľovať, nakoľko toto pásmo je do konca roku 2014 podľa Memoranda 
MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené pre 
operátorov prevádzkujúcich systémy MMDS.  

SATRO s.r.o.  

Najskôr po roku 2011  a so zohľadnením technologickej vyspelosti a požiadaviek trhu 
a na princípe zachovania technologickej neutrality. Frekvencie podpásma 2570-2620 
MHz neprideľovať, nakoľko toto pásmo je do konca roku 2014 podľa Memoranda 
MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené pre 
operátorov prevádzkujúcich systémy MMDS.  



S – Team, s.r.o.  

Najskôr po roku 2011 a so zohľadnením technologickej vyspelosti a požiadaviek trhu 
a na princípe zachovania technologickej neutrality. Frekvencie podpásma 2570-2620 
MHz neprideľovať, nakoľko toto pásmo je do konca roku 2014 podľa Memoranda 
MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené pre 
operátorov prevádzkujúcich systémy MMDS.  

TV TV, s.r.o. Trebišov  

Najskôr po roku 2011  a so zohľadnením technologickej vyspelosti a požiadaviek trhu 
a na princípe zachovania technologickej neutrality. Frekvencie podpásma 2570-2620 
MHz neprideľovať, nakoľko toto pásmo je do konca roku 2014 podľa Memoranda 
MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené pre 
operátorov prevádzkujúcich systémy MMDS.  

Obecný úrad v Zboji 

Najskôr po roku 2011  a so zohľadnením technologickej vyspelosti a požiadaviek trhu 
a na princípe zachovania technologickej neutrality. Frekvencie podpásma 2570-2620 
MHz neprideľovať, nakoľko toto pásmo je do konca roku 2014 podľa Memoranda 
MMDS Európskej komisie RCSOM08-39 zo dňa 27. júna 2008 vyhradené pre 
operátorov prevádzkujúcich systémy MMDS.  

 

Do verejnej diskusie na 13 predložených otázok sa zapojilo 10 subjektov. 
Z uvedeného počtu prispievateľov sú dvaja mobilní operátori, jeden prevádzkovateľ bezdrôtovej 
prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA), jedna domáca a jedna zahraničná spoločnosť 
zaoberajúca sa službami v oblasti telekomunikácii a päť subjektov poskytujúcich služby MMDS. 
Príspevky bolo možné zasielať v elektronickej forme do 16. júla 2009, avšak úrad zohľadnil aj príspevok, 
ktorý bol doručený na TÚ SR dňa 17. júla 2009. 
Diskusia mala slúžiť predovšetkým k vytvoreniu názorovej platformy na základe postojov odbornej 
verejnosti. 
Výsledkom celého procesu je spracovanie získaných návrhov a variantov využitia pásma 2500 – 2690 
MHz  a zváženie ich využiteľnosti pri úpravách plánu využitia frekvenčného spektra. 
 
Princíp budúceho využívania tohto frekvenčného pásma je založený na technologickej neutralite 
a neutralite služieb, s dôrazom na politiku bezdrôtového prístupu pre elektronické komunikačné systémy 
so zameraním na sprístupnenie služieb umožňujúcich širokopásmový prístup pre koncových užívateľov 
(rozhodnutie Európskej komisie 2008/477/ES zo dňa 13. júna 2008, ktoré je pre členské štáty záväzné). 
Očakáva sa, že elektronické komunikačné služby umožňujúce širokopásmový prístup budú paneurópske. 
Vďaka tomu frekvenčné pásmo 2500 – 2690 MHz  (v SR povolené systémy MMDS s právom podružnej 
služby na dožitie), sa tak stane prístupné pre nové služby v zmysle odporúčania Európskej komisie 
2008/477/ES zo dňa 13. júna 2008. Ako efektívne využiť toto frekvenčné pásmo sa stáva predmetom 
diskusie v mnohých členských štátoch európskeho spoločenstva.  
 
OSFS na základe prijatých príspevkov vo verejnej diskusii vypracoval vyhodnotenie verejnej diskusie 
k budúcemu využívaniu pásma 2500 – 2690 MHz, ktoré bude slúžiť TÚ SR ako podklad pre stratégiu 
plánovania budúcich služieb v uvedenom frekvenčnom pásme. 


