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Úvod 

 Na základe revízie odporúčania CEPT/ERC/REC 12-06 o frekvenčnom pásme 10,7 – 11,7 GHz 

je možné určiť základné rozdelenie kanálov 28 MHz, resp. 56 MHz a na základe požiadaviek 

k realizácii tejto zmeny v prílohe zo strany podnikov, pripravil Telekomunikačný úrad Slovenskej 

republiky (ďalej len „úrad“) návrh revízie prílohy Plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 

12/rev.2 pre frekvenčné pásmo 10,7 – 11,7 GHz (ďalej len „príloha plánu“). Do tohto návrhu 

implementoval Annex B uvedeného odporúčania a navrhol základné rozdelenie kanálov na 28 MHz, 

resp. 56 MHz namiesto pôvodných 40 MHz. Za účelom zabezpečenia efektívneho využívania 

frekvenčného spektra s vhodne stanovenými podmienkami, ako i stanovenia jasných pravidiel 

a nediskrimináciu prístupu k frekvenciám vyhlásil úrad v rámci revízie prílohy plánu verejnú 

konzultáciu. Verejná konzultácia prebiehala od 23. októbra do 23. novembra. Respondenti sa mohli 

vyjadriť k návrhu prílohy plánu.  

 Verejnej konzultácie sa zúčastnili dvaja respondenti z odbornej verejnosti, ktorí na úrad 

zaslali dva plnohodnotné príspevky. Respondenti sú uvedený v tabuľke 1.: 

Tabuľka 1 

p. č. respondent 

1. ARPA, s.r.o., Priebežná 486/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

2. ALPI – Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, Popradská 12, 040 01 Košice 

 

 Vyhodnotenie verejnej konzultácie o návrhu revízie prílohy Plánu využívania frekvenčného 

spektra pre frekvenčné pásmo 10,7 – 11,7 GHz obsahuje úvod so zoznamom respondentov, príspevky 

respondentov a záver.  

 

 

  



Odpovede 

V nasledujúcej tabuľke 2 a 3 sú uvedené príspevky respondentov ku návrhu revízie prílohy plánu. 

Tabuľka 2 

1. Príspevok spoločnosti ARPA, s.r.o., Priebežná 486/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Dobrý deň, 
 
veľmi som privítal možnosť, že sa prehodnocuje pásmo 11 GHz. Myslím si, že je potrebné čo najskôr 
prerastrovať pásmo 11 GHz na pásmo s kanálmi 28 MHz a 56 MHz. 
 
Toto pásmo určite prinesie jeho efektívnejšie využitie a zároveň urobí službu dostupnou pre malých 
ISP. Cena internetu sa stane dostupnou hlavne pre vzdialenejšie obce, kde internet z hľadiska 
efektívneho prenosu nie je, alebo je v obmedzenej kvalite. 
 
Ďakujem, že TÚ umožnil verejnú konzultáciu. 
 
S pozdravom 
 

                                                                                                                     Ing. Lubos Parizek     
konateľ spoločnosti ARPA, s.r.o. 

 

 

  



Tabuľka 3 

2. Príspevok spoločnosti ALPI – Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, Popradská 12, 
040 01 Košice 

Dobrý deň, 
 
         aktuálna situácia v oblasti prideľovania frekvencií pre duplexné spoje bod – bod je kritická s 
ohľadom na frekvenčnú medzeru medzi tzv. „hornou sedmičkou“ a „trinástkou“. Aktuálna príloha k 
Plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 12/rev.2 (ďalej len „príloha“) určuje podmienky 
prevádzky nevyužiteľné z hľadiska potrieb podnikov z pohľadu dostupnosti technológii a kapacitných 
potrieb. 
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ďalej len „ALPI“) a jej členovia, vítajú iniciatívu 
Telekomunikačného úradu SR v príprave implementácie Annex B revidovaného platného 
odporúčania CEPT/ERC/REC 12-06. Revíziou prílohy v zmysle uvedeného odporúčania vznikne 
možnosť plnohodnotne využívať frekvenčné pásmo 11 GHz na území Slovenskej republiky s ohľadom 
na aktuálne dostupné technológie. Tak, ako je uvedené v návrhu revízie prílohy, členovia ALPI 
plánujú frekvenčné pásmo 11 GHz využívať pre verejné elektronické komunikačné siete a 
magistrálne trasy v rámci infraštruktúry, a zároveň sa stotožňujú s navrhovaným parametrom „Min. 
dĺžka skoku“ na 10 km. ALPI navrhuje prehodnotiť pridelenie duplexných párov 9 až 14 pre osobitné 
siete, keďže tie primárne využívajú frekvenčné pásma pridelené pre military.  
 
Ďakujem za pochopenie 

 
S pozdravom 

                                                                                                                                    Ing. Filip Križko 
podpredseda ALPI  

 

 

Úrad všetkým respondentom ďakuje za príspevky. 

  



Záver 

 Do verejnej konzultácie o návrhu revízie prílohy Plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS 

– 12/rev. 2 pre frekvenčné pásmo 10,7 – 11,7 GHz sa zapojili dvaja respondenti. Úrad každého z nich 

považuje za relevantný. 

 Obaja respondenti návrh revízie prílohy Plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 

12/rev. 2 pre frekvenčné pásmo 10,7 – 11,7 GHz privítali. V otázke prehodnotenia pridelenia 

frekvencií pre osobitné siete úrad konštatuje ich využitie pre tieto účely, a preto určenie týchto 

frekvencií zostane nezmenené. 


