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Verejná diskusia
o budúcom využívaní frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz
Údaje o respondentovi
Názov / meno:
Slovak Telekom, a. s.
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Kontaktná osoba:
Mgr. Marek Chovanec
Štát:
Slovenská republika
Tel.: +421258820034
Fax.:
e-mail:
marek.chovanec@telekom.sk
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „ST“) predkladá Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb (ďalej len „Úrad“) svoje pripomienky k verejnej diskusii o budúcom využívaní
frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz.
Frekvencie z frekvenčného pásma 10 GHz boli určené pre pevné pozemské systémy, pomocou ktorých sa
zriaďujú a prevádzkujú verejné bezdrôtové prístupové elektronické komunikačné siete za účelom
poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom na základe CEPT odporúčania
ERC/REC 12-05.
Úrad uskutočňuje túto Verejnú diskusiu s cieľom zistiť záujem o využívanie frekvencií z frekvenčného pásma
10 GHz pre pevné pozemské systémy, ako aj zistiť názor poskytovateľov verejných elektronických
komunikačných služieb na možnosti opätovného prideľovania týchto frekvencií.
Vyjadrenie ST:

Sídlo
IČO/IČ DPH
Obchodný register

Slovak Telekom, a. s.
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Keďže v súčasnosti ešte nie je podľa nášho názoru zrejmá potreba a využitie frekvenčného spektra pre účely
5G a nie je k dispozícii ani štandardizácia 3gpp, navrhujeme, aby úrad opätovne konzultoval budúcnosť tohto
frekvenčného spektra o približne 2 roky, kedy môže byť stav technológie a dopytu po predmetnom spektre
zrejmejší. Bez ohľadu na vyššie uvedené však zastávame názor, že optimálnym riešením môže byť pridelenie
frekvencií z pásma 10 GHz bez výberového konania, na základe individuálne podanej žiadosti.
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