Pr-ipomienky
podľa § 10 zákona

k návrhu
Č.

opatrenia

351/2011

v procese

konzultácií

7,. z. o elektronických

komunikáciách

Názov návrhu opatrenia: Verejná konzultácia o výberovom konaní na vydanie individuálnych
povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz. 1800 Mllz, 2600 MHz
formou elektronickej aukcie
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návrhu opatrenia:

Telekomunikačný
úrad SR dňa ú.6.20 13 zverejní l na svoj ich webovských stránkach verejnú
konzultáciu o výberovom konaní na vydanie individuálnych povolení na požívanie frekvencií
z frekvenčných pásiem 800 Mllz, 1800 MHz, 2600 Ml-lz formou elektronickej aukcie.
AI<o spotrebiteľ, resp. koncov)'
užívateľ
k tomuto touto cestou zaujímam
nasledovné
Navrhujern
(frekvenčný
blok)

a žiadam

služieb
MMDS
stanovisko:

Telekomunikačný
úrad
MHz bolo sprístupnené

v pásme

2500-2690

MHz

aby frekvenčné
pásmo
2570-2620
a pridelené
pre nové typy
elektronických
komunikačných
služieb a sietí odo dňa 1.1.2015 a to bud' r-ealizáciou
samostatného
výberového
konania, alebo plánovaným výberovým
konaním
a aby
operátori MMDS služieb
a spotrebitelia,
resp. knncoví
užívatelia
mohli uvedené
frekvenčné
pásmo
využívať
do 31.12.2014
a to formou
predlženia
existujúcich
individuálnych povolení. Rozhodnutie Komisie 2008/477/ES
toto umožňuje
podľa bodu
(7), (10), čl. l, resp. čl. 2 ods. 2 a čl. 3.
SR,

Odôvodnenie:
Ako spotrebiteľ,

resp, koncový užívate!'
a na základe
dopytu trhu, pružného
hospodárneho
využívania
frekvcnčného
spektra
íl v súlade
s politikou
rádiového
frckvenčného
spektra v Európskom
spoločenstve
toho času využívam podobne Dko v Írsku,
Islande. či Litve výhodu častokrát jediného zdroju príjmu rozhlasového
a televízneho
vysielania
vo frekvenčnom
pásme
2500-1690
MI-lz. kde sú mi poskytované
ako
koncesionárovi
vo verejnom záujme. bezodplatne cl nekódované
prostredníctvom
MMDS
íl

systému služby verejnoprávneho
vysielateľa
zo zákona ako univerzálnej
služby. Ide
o vysielareľa Rozhlas a televízia Slovenska. V uvedenom frekvenčnom
pásme sú mi ďalej
bezodplatne
II nekódované
poskytované
služby komunitného
vysielania
vysielateľov
CE
MEDIA s. r. o .. KREAľlV GA spol. s r. o., ako aj vysielateľov MAC TV s. r. O., MARKÍZA
- SLOVAKIA. spol. s r. o ..
[)ale.i Slovenská republika sa pre EUROIJEAN
COMMISION,
Information
Society and
Media Direstorate-General
Electronic
Cornmunication.
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 Slovenskom
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 UŽÍ vateľov. Platnosť týchto M MDS licencií pre celé frek venčné pásmo

2500-2690 MHz skončí na Slovensku dňa 3 I .12.2008 na Slovensku. Je veľmi dôležité vo
verejnom záujme všetky tieto j\·1MDS licencie predlžiť až do konca roka 2014, ale iba pre
frekvenčné pásmo 2572-2620 MHz."
Podľa smernice európskeho
parlamentu
č. 20021211ES (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, rnali by byt' preto prideľované národnými rcgulačnými
orgánmi
podľa sústavy
harrnonizovaných
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 priraďovanie
rádiových frekvencií bolo riadené čo najefektívnejšie.
Prenos
rá~~iových frekvencií
môže byt'účin~~~l
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 spotrcbircl'skej
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,
všetk}'
služby
digitálnej
televízie
be rú c do
úvahy
technologickú
neutralitu,
budúci
technologický
pokrok
a potrebu
podporovania
nástupu
digitálnej
televízie
II stav
hospodárskej
súťaže na trhoch služieb digitálnej
televízie.
smernice
európskeho
parlamentu
č. 2002/22/ES (o univerzálnej službe a právach
týkajúcich sa elektronických
komunikačných
sietí) siete používané
na šírenie nldiového alebo televízneho
vysielania
pľ(~ 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 rozmanitost'
a pluralitu
médií. Štát im
uložil regulačnú
povinnosť
šíril' bezodplatne
[H'ognull)' verejnoprávnej
služby,
Podľa

užívateľov

resp, koncového užívateľa pri
vo verejnom
záujme zohľadní aj
frekvenčného
spektra
v Európskom
spoločenstve,
čím sa
Island, Litva), v ktorých pokračuje vysielanie MMDS v pásme 2,6 GHz do roku 2014. Verím ii očakávam, IC Slovenská republika bude i naďalej chrániť
spotrebiteľov. využívajúcich
služby bezdrórovej káblovej televízie MI'v1DS.

Verím, že moje vyššie uvedené
vyhodnotení
verejnej
diskusie
z pohľadu
politiky
rádiového
pripojí k ďalším krajinám (Írsko.

Dátum:

8.7.2013

pr ipotuienky
Slovenská

spotrebiteľa,

republika

