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Vysporiadanie pripomienok k verejnej konzultácie k návrhu zmeny Prílohy k plánu 

využitia frekvenčného spektra pre frekvenčné pásmo 1427 - 1518 MHz. 

 

 

Svoje pripomienky do verejnej konzultácie zaslali nasledujúci prispievatelia:  

P.č. 
 

Názov / meno účastníka verejnej 

konzultácie 
 

Poznámka 

1 
Ministerstvo obrany SR 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
ďalej len „MO SR“ 

2 
O2 Slovakia, s.r.o.,  

Einsteinova 24, 851 01Bratislava 
ďalej len „O2“ 

3 
Slovak Telekom, a.s., 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

ďalej len „ST“ 

príspevok doručený po termíne 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) 

dňa 07. 09. 2018 zverejnil verejnú konzultáciu k návrhu zmeny prílohy k Plánu využitia 

frekvenčného spektra pre frekvenčné pásmo 1427 - 1518 MHz. Vyhodnotenie 

doručených príspevkov je uvedené v nasledujúcej časti dokumentu. 
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MO SR: MO SR navrhuje v časti „Špecifické podmienky“ prílohy Plánu využitia 

frekvenčného spektra FP/MS-13 pre frekvenčné pásmo 1427 - 1518 MHz doplniť 

informáciu o zdieľaní frekvenčného úseku s osobitnými sieťami v súlade s Národnou 

tabuľkou frekvenčného spektra. Svoj návrh MO SR odôvodňuje intenzívnym využívaním 

frekvenčných úsekov 1427 – 1452 MHz a 1492 – 1518 MHz vojenskými rádiovými 

prostriedkami v rámci národných, medzinárodných vojenských cvičení, ako aj domáceho 

a medzinárodného krízového manažmentu. Na svoju podporu MO SR uvádza aj výňatok 

z rámcovej smernice EÚ č. 676/2002/ES, ktorá zachováva práva členských štátov na 

využívanie svojho frekvenčného spektra na účely verejného poriadku, verejnej 

bezpečnosti a obrany. 

 

Stanovisko úradu: Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) 2018/661, ktorým 

sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/750 o harmonizácii frekvenčného pásma 1452–1492 MHz 

využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb 

elektronickej komunikácie v Európskej únii (ďalej len „EÚ“), ktoré rozšírilo pôvodne 

harmonizované frekvenčné pásmo 1452–1492 MHz o pásma 1427 – 1452 MHz a 1492 – 

1518 MHz je pre Slovenskú republiku záväzné. MO SR má možnosť v súlade s Národnou 

tabuľkou frekvenčného spektra využívať predmetné frekvencie na sekundárnej báze, 

a teda nesmie spôsobovať rušenie zariadeniam pracujúcim na primárnej báze, a zároveň 

nemá nárok na ochranu pred rušením spôsobeným prevádzkou týchto zariadení. Úrad 

neodmieta možnosti koexistencie civilných a osobitných sietí využívajúcich frekvencie z 

frekvenčného pásma 1427 – 1518 MHz, avšak s dôrazom na sekundárny charakter 

využívania týchto frekvencií pre vojenské účely. 

 

O2: O2 si je vedomá, že CEPT na základe mandátu Komisie vydal správu, v ktorej 

navrhuje harmonizované technické podmienky bezdrôtových širokopásmových 

elektronických komunikačných služieb výlučne na zostupnom spoji (downlink-only) vo 

frekvenčných pásmach 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz podľa harmonizovaných 

technických podmienok pre pozemské systémy schopné zabezpečiť poskytovanie 

elektronických komunikačných služieb. Podľa tvrdenia O2 sa však momentálne na trhu 

nenachádzajú technológie, ktoré by umožňovali takéto vyžitie predmetného spektra. 

Navrhuje, aby sa v tomto frekvenčnom pásme umožnil pre najbližšie roky obojsmerný 

mód prevádzky. 

Stanovisko úradu: Úrad si je vedomý faktu, že dostupnosť zariadení umožňujúcich 

plnohodnotne využiť výhody SDL nie je v súčasnosti vysoká, avšak využitie týchto 

frekvencií pre iný druh prevádzky ako SDL by bolo v rozpore s ich medzinárodne platnou 

harmonizáciou. Úrad zároveň nedisponuje informáciou, či sú na trhu elektronických 

komunikácií dostupné zariadenia umožňujúce duplexnú prevádzku v tomto frekvenčnom 

pásme.  
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ST: ST predpokladá využitie frekvenčných pásiem 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 

MHz na použitie pre doplnkový zostupný smer ako ďalšie pásma  v spolupráci s inými 

frekvenčnými pásmami využívajúcimi poskytovanie širokopásmových elektronických 

komunikačných služieb prostredníctvom LTE technológie. ST zamýšľanú zmenu prílohy k 

Plánu využitia frekvenčného spektra plne podporuje. 

 

Stanovisko úradu: Úrad sa prikláňa k názorom ST, pričom predpokladá, že predmetné 

frekvencie 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 517 MHz budú podobne ako frekvencie 1452 – 

1492 MHz v budúcnosti používané pre širokopásmové služby ako doplnkový zostupný 

smer (SDL) k skôr prideleným frekvenciám z iných frekvenčných pásiem. 

 


