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Návod pre užívateľov Portálu 60 GHz  

rev.4 

 

Tento návod sa vzťahuje k registračnému Portálu 60 GHz https://portal60ghz.sk/ (ďalej len „Portál“), 

ktorý je prevádzkovaný Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

(https://www.teleoff.gov.sk). Prípadné otázky smerujte na: registracia@teleoff.gov.sk. 

Prehlásenie prevádzkovateľov Portálu 60 GHz: 

Tento dokument popisuje funkcie Portálu, technické parametre a postupy použité pre hodnotenie 

a dosiahnutie vzájomnej kompatibility pevne inštalovaných vonkajších rádiových zariadení (staníc) 

(ďalej len „stanice“) vo frekvenčnom pásme 57–66 GHz (ďalej len „pásmo 60 GHz“) s využitím 

algoritmov implementovaných na Portáli. Terminológia v tomto dokumente a v prostredí Portálu je 

miestami pre zrozumiteľnosť zjednodušená. Nie sú tu uvedené odkazy na normy, štandardy či predpisy, 

ktoré upravujú postupy uvedenia výrobkov na trh, podmienky využívania frekvencie ani postupy 

a informácie, podľa ktorých sa posudzujú prípady riešené v rámci správnych konaní. S ohľadom na 

prevádzkové skúsenosti a ďalšie potreby nie sú vylúčené neskoršie úpravy Portálu s cieľom rozšírenia 

funkcionalít či spresnenia algoritmov alebo obecných parametrov, aby pritom neboli zhoršené 

podmienky prestávajúcich alebo budúcich prevádzkovateľov Staníc. Tento dokument môže byť 

upravovaný prevádzkovateľom Portálu podľa zistených poznatkov. 
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1. Registrácia Prevádzkovateľa a Stanice 

Portál pre registráciu pevne inštalovaných vonkajších bezdrôtových Staníc v pásme 60 GHz sa 

nachádza tu: https://portal60ghz.sk/1. 

Najprv sa zaregistrujte (Registrácia → Osobný účet alebo → Firemný účet). Registračný e-mail je 

overovaný. Ak by ste overovací e-mail nedostali, je vhodné skontrolovať napr. nastavenie spamového 

filtra. Profil registrovanej osoby je možné kedykoľvek upraviť pomocou ikonky s iniciálami užívateľa na 

hornej lište. 

 

Registráciu novej Stanice (NS) vykonáte prostredníctvom jednej z týchto možností: 

Pridať novú WiGiG PtP alebo PtMP 

stanicu 

 MGWS, IEEE802, 11ad, beamforming 

Tu sa registrujú Stanice WiGig (vr. koncových 

staníc) jednotlivo. Napr. pre spoj typu WiGig PtP 

registrujte každú Stanicu zvlášť. 

 Pridať novú FS PtP stanicu 

Fixed Services, iba pevné smerové 
spoje 

Tu sa registrujú Stanice FS PtP, charakteru 

pevnej služby (Fixed Service), a to vždy v páre. 

 

Po voľbe jednej z možností najprv vyberte na mape miesto pre Stanicu alebo zadajte samostatne GPS 

súradnice, potom doplníte parametre. Zadávanie údajov môžete kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nim 

neskôr, údaje zostanú uložené (rozpracovaný záznam zostane v režime Koncept). Úspešná registrácia 

je indikovaná stavom Aktívna. 

 

2. Inštalácia WiGig (PtP, PtMP, MGWS/802.11ad/ay, beamforming) 

Aplikácia WiGig sa registruje vždy samostatne (→ Pridať novú stanicu WiGig). Po umiestení na mape2 

vyberte smer (azimut), kde Stanica bude „žiariť“ (mieriť) hlavným zväzkom: určíte ho krúžkom na čiare 

určujúcej hlavný smer alebo manuálnym zadaním. Vhodné je aj doplniť výšku antény nad terénom, ak 

ju viete. 

                                                      
1Tento portál plne nahradzuje pôvodnú oznamovaciu povinnosť, ktorá bola formou zaslania excel súboru. 
2GPS môžete uviesť aj manuálne. 
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Po kliknutí na → Uložiť a pokračovať doplníte parametre. Odporučené je vyplniť → Zisk antény 

a → Privedený výkon zvlášť, tj. výberom → Automatického výpočtu. Ak údaje nepoznáte, zadajte 

maximálne parametre. Ak máte stanicu, ktorá ma pevne nastavenú frekvenciu, tak ju zadajte a táto 

stanica bude pri výpočte používať presnú frekvenciu, viď kapitola 2.1. Tento údaj je ale nepovinný a ak 

ním nedisponujete, môžete pokračovať ďalej.  

„Koordinačná kalkulačka“ sa aktivuje po kliknutí na → Uložiť a pokračovať (alebo → Uložiť a prepočítať, 

ak dodatočne meníte niektoré parametre). Rozlíšenie smerovosti medzi PtP a PtMP je určené ziskom 

antény (algoritmus si toto sám vyhodnotí podľa zadaných číselných údajov). Po uskutočnení výpočtu sa 

nová Stanica nachádza v režime Čaká a  výsledky výpočtu sú zobrazené v Tabuľke ovplyvnených 

staníc. Ak nie je nájdený konflikt so žiadnou inou Stanicou, môžete kliknúť na → Registrovať, čím sa 

vykoná zverejnenie novej Stanice na mape a úspešne sa tak ukončí registrácia; Stanica potom zmení 

indikovaný stav koordinácie na Aktívna. 

Ak sa ale stane, že podľa výsledku Kalkulačky môže Vaša Stanica niekoho rušiť (iný „smerový pevný 

mikrovlnný spoj FS“ alebo WiGig s pevne nastavenou frekvenciou), je to označené znakom „konflikt“ 

a indikáciou, že „NS ruší“. Pre taký prípad Portál ponúkne tri možnosti riešenia: 

a) →    Úprava vlastných parametrov: Môžete sa vrátiť kliknutím na → Späť ku špecifikácii parametrov 

a upraviť ich – napr. zmenšiť výkon [dBm], vybrať vhodnejšie umiestnenie (GPS), smer 

vyžarovania a pod. 

b) →      Kontaktovať prevádzkovateľa ovplyvnenej Stanice s návrhom (žiadosťou) na úpravu parametrov 

ovplyvnenej Stanice (tj. pevného spoja, u ktorého môže dôjsť k potenciálnemu rušeniu, alebo 

inej WiGig stanice, ktorá má pevne nastavenú frekvenciu) na zníženie nároku C/I na nerušenú 

prevádzku (či všeobecne o zmenu parametrov tak, aby Vám vyhovel): 
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Prevádzkovateľ ovplyvnenej Stanice môže upraviť parametre „mojej“ Stanice (vďaka čomu 

umožní inštaláciu novej Stanice), a to napr. zmenšiť C/I, upraviť vyžiarený výkon3 a pod. 

Možnosť Otvoriť diskusiu s majiteľom konfliktnej stanice tiež môže napomôcť dosiahnutiu 

vzájomnej dohody pred → Prehlásením o izolácii. Pre túto komunikáciu slúži zabudovaný chat 

(messaging). Kontaktovať môžete  i prevádzkovateľa ľubovoľnej inej Stanice (kliknutím na detail 

Stanice a použitím možnosti  →                                ). 

Komunikácia s ostatnými užívateľmi je anonymizovaná (ak prevádzkovateľ nezvolí možnosť 

checkbox → Zobraziť môj e-mail). Príjem novej správy je indikovaný na hornej lište

a zároveň sú prevádzkovateľom odoslané notifikácie o nových správach do e-mailu 

(odosielateľom je info@portal60ghz.sk). Správy sú v systéme uložené. 

c)  →    Prehlásenie o izolácii: Môže sa stať, že nová Stanica je od ovplyvnenej Stanice očividne 

oddelená (izolovaná) prekážkou, frekvenčne či polohovo, alebo sa v prípade WiGig stanice 

s mitigačnými technikami uplatní niektorá z mitigačných techník, a je teda zrejmé, že Stanice 

sa nemôžu rušiť. Pre takéto (a podobné) prípady je zavedená možnosť → Prehlásenie o izolácii. 

Zvolením tejto možnosti berie prevádzkovateľ Novej Stanice na seba zodpovednosť za 

koordináciu a prípadné rušenie inej stanice. Toto Prehlásenie je uložené v systéme Portálu 

a výsledok rozhodnutia je viditeľný pre prevádzkovateľov ovplyvnených Staníc4. Po potvrdení 

prehlásenia o izolácii sa stanica stane Aktívna. 

Až po vyriešení konfliktov je aktivovaná možnosť → Registrovať stanicu:  

Stanica sa po zvolení tejto možnosti stane Aktívna a je verejne viditeľná vo 

 → Výpise všetkých staníc. 

Pri riešení konfliktov je teda vhodné mať na pamäti, že konflikt môže nastať i s Vašimi Stanicami; v tom 

prípade nie sú označené piktogramom . 

 

                                                      

3Veľa výrobkov nedisponuje maximálnym výkonom povoleným príslušnými predpismi a môže sa teda uviesť reálna (často nižšia) 
hodnota. 

4Anonymizovane. 
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2.1. Inštalácia WiGig (F) – WiGig s pevnou frekvenciou 

Stanice WiGig, ktoré majú pevne zadanú frekvenciu, sa registrujú rovnako ako všetky ostatné WiGig 

stanice, avšak pri zadávaní parametrov je možnosť zadania konkrétnej frekvencie (pole s názvom 

„Stredná frekvencia“, viď obrázok nižšie), ktorú v tomto prípade vyplníte. Vyplnenie tohto parametra 

sa prejaví presnejším výpočtom v koordinačnej kalkulačke a teda reálnejšou indikáciou prípadného  

rušenia a konfliktov. 

 

2.2. Spárovanie Wigig PtP 

Pri registrovaných staniciach typu WiGig PtP je možnosť spárovania dvoch staníc, ktoré patria k sebe. 

Spárovanie je umožnené pri vytváraní druhej stanice v momente, keď ju umiestnite na mapu. Pomocou 

roletového menu sa Vám zobrazí ponuka (kliknutím na pole s názvom „Párová stanica“, viď obrázok 

nižšie) už Vašich vytvorených WiGig PtP staníc, ktoré sa nachádzajú v oblasti 10 km od umiestnenia 

novej WiGig PtP stanice. Pri registrovaní spárovaných WiGig PtP staníc musia prejsť obe koordinačnou 

kalkulačkou (aj stanica, ktorá už predtým bola registrovaná, pretože sa jej zmení smer žiarenia – otočí 

sa na stanicu, ktorá je práve vytváraná). Možnosť spárovania majú iba stanice s parametrami WiGig 

PtP (viď kapitola 7.3.: rozlíšenie WiGig staníc). 

 

 

3. Inštalácia pevného spoja (FS) PtP  

Stanice pevných mikrovlnných spojov FS PtP sa registrujú výberom možnosti „Pridať novú FS PtP 

stanicu“ , a to vždy v páre (Stanica A, Stanica B). Umiestňujú sa tiež kliknutím do mapy alebo zadaním 

GPS súradníc, pričom vzájomné smery vyžarovania si aplikácia vypočíta sama. Potom doplníte 

parametre, kliknete → „Pokračovať“ (tj. spustíte Koordinačnú kalkulačku) a (podobne ako u WiGig) 

snažíte sa docieliť stav oboch Staníc do režimu „Aktívna“. Ak sa stane, že Vaša Stanica bude podľa 

výsledku Kalkulačky niekoho rušiť alebo bude potenciálne rušená, potom (obdobne ako u WiGig) 

aplikácia ponúkne riešenie pomocou troch možností uvedených v bode 2. 

https://portal60ghz.sk/
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4. Indikácia stavu koordinácie 

Pri zadávaní údajov pre novú Stanicu (a v zozname staníc Moje/Všetky) je vždy indikovaný stav 

zadaných parametrov: 

 
„Koncept“: stav po zvolení možnosti Nová stanica a uvedení lokality, a to ešte predtým, ako sa aktivuje 

Koordinačná kalkulačka. Údaje zostanú uložené i v prípade výpadku internetu a pod.; doba uloženia nie 

je limitovaná. Počet záznamov je obmedzený na 100 záznamov pre „Koncept“ a „Čaká“ spolu. 

„Čaká“: Stanica má zadané všetky povinné údaje podľa VPR-XX/2021 a prebehol koordinačný výpočet 

stanice v Koordinačnej kalkulačke používanej Portálom so všetkými registrovanými stanicami. Stanica 

však nebola registrovaná (uvedená do stavu „Aktívna“). Po prebehnutí výpočtu Koordinačnou 

kalkulačkou môže nastať jedna z dvoch možností: 

 a) kalkulačka nenašla žiadny potenciálny konflikt a stačí len vybrať možnosť Registrovať, 

 b) kalkulačka indikuje možné rušenie (niekoho ďalšieho alebo smerom od niekoho ďalšieho) 

 a je potrebné počkať na zmenu parametrov Stanice (nové ovplyvnené – existujúce). 

Poznámka: Stav „čaká“ môže mať aj stanica, pri ktorej prevádzkovateľovi nebolo schválené zadanie 

sériového čísla. 

„Aktívna“: Stanica je zobrazená na mape a je viditeľná každému používateľovi Portálu. Takto 

registrovanej stanici plynie lehota 18 mesiacov, počas ktorej je záznam o stanici uložený na Portáli. 

„Exspirovaná“: Ak záznam o Stanici nikto neobnovil do 18 mesiacov od Inštalácie alebo od posledného 

obnovenia záznamu, je záznam o stanici automaticky zmenený na „Exspirovaná“. Viď doba uloženia 

údajov. Stanica s uvedeným stavom „Exspirovaná“ sa považuje za neregistrovanú stanicu. 
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Diagram základných operácií a stavov pri koordinácii novej Stanice (NS):  

 

 

Obnovenie záznamu Stanice zabezpečuje registračný portál a mesiac pred ukončením platnosti zašle 

prevádzkovateľom notifikačný e-mail s odkazom na záložku k obnoveniu záznamu. Podľa 

prevádzkových skúseností bude tento limit upravovaný prevádzkovateľom Portálu. 

 

 

Pozn.: Zmeny stavu Staníc (napr. prevedenie Stanice z režimu Čaká do režimu Aktívna) je úplne 

v rukách prevádzkovateľov Staníc – do koordinácie úrad nezasahuje. 

 

4.1 Medzinárodná koordinácia so stanicami registrovanými v CZE 

V prípade umiestnenia stanice v blízkosti hraníc s Českou republikou sú do výpočtu v koordinačnej 

kalkulačke  zahrnuté aj stanice nachádzajúce sa na území Českej republiky (ak sa v danej lokalite 

nachádzajú). České stanice sú zobrazené spolu s ostatnými v Tabuľke ovplyvnených staníc. Rozlíšené 

sú vďaka predpone cz-  v ID čísla stanice. Takúto stanicu  si je možné v prípade potreby rozkliknúť  a jej 

parametre sa zobrazia  v českej verzii portálu 60 GHz. 

https://portal60ghz.sk/
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5. Neskoršie zmeny parametrov publikovaných Staníc 

Parametre Staníc je možné po registrovaní zmeniť výberom Stanice (v hlavnom zozname) a možnosťou 

Upraviť. Postup je obdobný ako pri inštalácii novej Stanice WiGig alebo FS PtP, pričom ak sú upravené 

parametre, ktoré nemenia pôvodné výsledky koordinácie, tak nie je aktivovaná Koordinačná kalkulačka. 

Aktivácia výpočtu Koordinačnou kalkulačkou a následná registrácia je považovaná za obnovenie 

záznamu o Stanici a za okamih novej registrácie. 

 

6. Zadávané parametre 

 Povolený rozsah  

zadávaný údaj Min. Max. Príklad obvyklej hodnoty, poznámky 

Zisk antény [dBi], 

WiGig 
0 +60 

U WiGig PtMP: ≈ 13 až <25 dBi 

U WiGig PtP: 25 dBi až ≈ 37 dBi. Väčšie číslo znamená 

smerovejšiu anténu. 

Zisk antény [dBi], 

FS PtP 
+30 +60 ≈ 30 až 37 dBi 

E.I.R.P. [dBm], 

WiGig PtMP 
-20 +40 

V prípade Automatického výpočtu sa sčítajú tieto 

hodnoty: 

Zisk antény [dBi] + privedený výkon [dBm) ≤ 40 dBm 

Rozumná hodnota je 20 až 40 dBm. 

E.I.R.P. [dBm], 

WiGig PtP 
-20 +55 Rozumná hodnota je ≈ 35 dBm. 

Zabraná šírka 

pásma, [MHz] 
+50 +2200 

Napríklad 200 MHz pre FS PtP alebo 2160 MHz pre 

WiGig; v prípade agregácie sa zapisuje základná šírka 

kanálu. 

Stredná frekvencia, 

[MHz] 
+57000 +66000  

Modulácia 4QAM 512QAM 
Väčšinou max. 16QAM. Vyššia modulácia => vyššia 

prenosová kapacita => spoj náchylnejší na rušenie 

 

7. Technická príloha 

7.1. Technicko-regulačné zhrnutie konceptu Portálu 

Portál je navrhnutý ako prostriedok pre zdieľané využívanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 60 GHz. 

Koncept je založený najprv na určenie geografického umiestnenia Staníc, ktoré pásmo využívajú, 

a potom na uskutočnenie interného výpočtu odhadu rádiovej bilancie pri inštalácii novej Stanice, ktorej 

výsledkom je odporučenie, či je možné novú Stanicu umiestniť, alebo či je pre umiestnenie vhodné 

upraviť parametre na strane novej Stanice alebo na strane ovplyvnených Staníc (Koordinačná 

kalkulačka). K tomuto účelu je Portál vybavený možnosťou vzájomnej anonymizovanej komunikácie 

medzi prevádzkovateľmi Staníc (chat). 

Použité algoritmy sú zjednodušené a nie je zohľadnený vplyv terénu, prekážok, polarizačnej 

diskriminácie, elevačných uhlov a výškového umiestnenia, agregovaného efektu rušiacich vysielačov, 

nežiaducich odrazov a zjednodušené sú tiež vyžarovacie diagramy5. S ohľadom na zjednodušenie sú 

                                                      
5Vyžarovacie diagramy sú určené len pre horizontálnu rovinu. 
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niektoré parametre a metodiky navrhnuté tak, že odhady v niektorých situáciách poskytujú 

konzervatívne výsledky. 

Aplikácia Portál rozlišuje dve skupiny technológií a prevádzkových vysielacích režimov, ktoré môžu 

pásmo využívať. Tieto technológie sú odlíšené pri registrácii novej Stanice voľbou jednej z týchto 

možností: 

→ NOVÁ stanica WiGig PtP/PtMP , → NOVÝ pár staníc FS PtP . 

Výberom jednej z možností sa spustí proces registrácie novej Stanice pre technológiu WiGig alebo páru 

Staníc pre technológiu FS PtP. 

 

7.2. Technológia WiGig PtP, PtMP (vr. MGWS, 802.11ad, beamforming) 

Stanice z tejto kategórie sú prevádzkované buď v režime bod - bod (PtP) alebo v režime bod - multibod 

(PtMP6) a môžu byť vybavené niektorou funkcionalitou, ktorá prispieva k zníženiu pravdepodobnosti 

vzájomného rušenia (tzv. mitigačné techniky). K mitigačným technikám patria napríklad tieto postupy: 

- automatické nastavenie vysielacieho výkonu (ATPC),LBT7, adaptívne frekvenčné skákanie 

(AFH),  

- kombinácia techník dynamického výberu frekvencie (DFS), 

- Beamforming. 

Pre správny výsledok Koordinačnej kalkulačky sú podstatné hlavne posledné dve rádiové mitigačné 

techniky: ak sú (alebo môžu byť) aktívne (v manuálnom alebo automatickom režime), prispievajú 

k prevádzkovej stabilite Staníc WiGig, ale ich efekt môže na druhú stranu nepriaznivo ovplyvniť 

v určitých situáciách iné Stanice, napr. FS PtP. Podrobný popis týchto technológií zhrnul napríklad 

dokument vydaný Rádiokomunikačným sektorom Medzinárodnej telekomunikačnej únie správa Report 

ITU-R M.2227-2 (Use of multiple gigabit wireless systems in frequencies around 60 GHz) a odporučenie 

Recommendation ITU-R M.2003-2 (Multiple Gigabit Wireless Systems in frequencies around 60 GHz).  

S ohľadom na mitigačné techniky nie je pri Staniciach typu WiGig vyžadovaná stredná prevádzková 

frekvencia (avšak je vyžadovaná zabraná šírka pásma8), pokiaľ ňou však užívateľ disponuje, a teda 

konkrétna stanica je prevádzkovaná na pevne nastavenej frekvencií, tak sa odporúča jej vyplnenie pri 

registrácii. Koordinačná kalkulačka predpokladá konzervatívnu situáciu, že v prípade koexistencie so 

systémami FS PtP alebo WiGig (F) je frekvencia spoločne zdieľaná. V prípade, keď sú si 

prevádzkovatelia Staníc istí frekvenčnou separáciou (napr. kanál WiGig nemá prienik s frekvenciami 

využívanými FS PtP alebo WiGig (F), medzi rušenou a rušiacou stanicou je prekážka), ale Koordinačná 

kalkulačka indikuje možný konflikt, môžu prevádzkovatelia Staníc použiť pre vyriešenie situácie tlačidlo 

Prehlásenie o izolácii.  

Stanice WiGig sú registrované vždy samostatne (napr. prístupový bod zvlášť a koncová stanica zvlášť), 

a to i v prípade prevádzky PtP (možnosť spárovania). Tiež i lehoty pre uloženie záznamu sú vedené 

samostatne. 

 

                                                      
6Do „MP“ sú zahrnuté i komunikácie MESH stanicami MP-MP. 
7 LBT (Listen Before Talk) - Technika na zmiernenie rušenia. Je definovaná v norme STN EN 302 065-4. 
8Šírka kanálu, channel bandwidth. 

https://portal60ghz.sk/
https://www.itu.int/en/ITU-R/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2227-2-2017-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2227-2-2017-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2003-2-201801-I!!PDF-E.pdf
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7.3. Rozlíšenie WiGig PtP a WiGig PtMP 

Prevádzka WiGig PtP má smerový charakter, zatiaľ čo prevádzka WiGig PtMP má charakter sektorový. 

Odlíšenie týchto dvoch druhov prevádzky je v algoritme Koordinačnej kalkulačky určené ziskom antény 

Gdbi, ktorý užívateľ zadáva v druhom kroku pri zadávaní parametrov (Automatický výpočet) potom, čo 

vykoná umiestnenie Stanice. Rozdeľujúca hranice je: 

 Pre Gdbi> 25 dBi je Stanica považovaná za WiGig PtP (= smerová anténa) 

 Pre Gdbi ≤ 25 dBi je Stanica považovaná za WiGig PtMP (= sektorová anténa) 

Parametre antén WiGig použitých v Koordinačnej kalkulačke: 

Sektorové (PtMP) antény: 

o Vyžarovací uhol: ±85° pre -3dB;  

±120° pre -15dB; front-to-back ratio: 

15 dB 

Smerové (PtP) antény: 

o Vyžarovací uhol: ±2° pre -3dB; 

front-to-back ratio: 25 dB 

  

 

Zadávaný údaj smer hlavného zväzku odpovedá vyžarovaciemu uhlu 0°. 

 

7.4. Technológia FS-PtP (Fixed Service, bez mitigačných techník), pevné spoje 

typu bod-bod 

Parametre a výpočtové postupy na Portáli pre tieto technológie vychádzajú z plánovacích postupov pre 

pevnú rádiokomunikačnú službu. Použitý je model FSPL (šírenie voľným priestorom) a ďalšie postupy 

a anténne charakteristiky podľa odporučenia Recommendation ITU-R F.699. Vyžarovacie 

charakteristiky antén sú stanovené pre 8 reprezentačných vzoriek antén pre priemery do 0,5 m, a to pre 

tieto rozsahy ziskov antén Gdbi [dBi]: 

<30; 32), <32; 35), <35;40), <40; 45), <45; 47,7), <47,7; 50), <50; 55) a <55; 60). 

Algoritmus teda pri výpočte použije vyžarovaciu charakteristiku zodpovedajúcu zisku inštalovanej 

antény FS PtP (uvedený pri zadávaní parametrov). 

https://portal60ghz.sk/
https://www.itu.int/rec/R-REC-F.699/en
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Na podporu zaistenia povolenej chybovosti BER = 10e-6  pri technológii PtP bez mitigačných techník 

sú zohľadnené požiadavky na odstup signálu voči rušeniu (C/I) podľa typu použitej modulačnej schémy. 

Hodnota C/I je z angl. „Carrier to Interference“ a vyjadruje požiadavku pevnej Stanice na nerušenú 

prevádzku. Čím vyššia hodnota, tým je Stanica náročnejšia na zaistenie nerušenej prevádzky: 

Modulácia C/Ipre BER 10e-6 Modulácia C/Ipre BER 10e-6 

4QAM9 12 128QAM 28 

16QAM 18 256QAM 31 

32QAM 21 512QAM 34 

64QAM 25  ---  --- 

 

Je odporučené voliť radšej nižšiu moduláciu10; praktický prínos modulácie s konšteláciami vyššími ako 

64QAM väčšinou nie je v pásme 60 GHz pre vonkajšie aplikácie veľký. V prípade žiadosti (návrhu) 

prevádzkovateľa novej (inej) Stanice na zníženie nároku na C/I je návrh úpravy parametrov smerovaný 

najradšej na túto hodnotu. Základné nastavenie je pre 4QAM. 

Pre pevné spoje typu bod-bod FS PtP je zadávaná stredná frekvencia a zabraná šírka pásma (šírka 

rádiového kanála). Tieto Stanice sa registrujú vždy v páre (FS-A ↔ FS-B), sú zobrazované vždy pri sebe 

a v prípade zmeny parametrov alebo zmazania Stanice sa vždy pracuje s týmito Stanicami 

neoddeliteľne (v páre), vrátane lehôt pre uloženie záznamu. 

 

7.5. Spoločné parametre a použité metodiky 

Každej Stanici je v okamžiku zvolenia jednej z možností pridelené unikátne neopakovateľné 

identifikačné číslo (ID). Ani po zmazaní Stanice nie je číslo znovu využité.  

Útlm šírením atmosférou (kyslíková absorpcia) je prevzatý z odporúčania Recommendation 

ITU-R P.676. 

Celkové posúdenie vzájomnej koexistencie pri inštalácii novej Stanice (rádiová bilancia) vykoná 

Koordinačná kalkulačka integrovaná na Portáli. Nasledujúci diagram s maticou jednotlivých scenárov 

znázorňuje jednotlivé situácie, ktoré môžu pri umiestňovaní novej Stanice nastať: 

 

 

 

 

                                                      
9Hodnota C/I zahŕňa v tomto prípade ako QPSK, tak i BPSK.  
10Veľa výrobkov je vybavených automatickou voľbou kódovania a modulácie; potom sa dá napríklad pri registrácií zaškrtnúť 
najvyššiu možnú moduláciu podľa katalógového listu. 

https://portal60ghz.sk/
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.676/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.676/en
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Registrujem novú Stanicu („som druhý“, v okolí už sú nejaké Stanice) 

  WiGig 

PtMP 
WiGig PtP FS PtP 

WiGig (F) 

PtMP 

WiGig (F) 

PtP 

A
k
o

 c
h

rá
n

im
 e

x
is

tu
jú

c
e
 a

 n
o

v
é
 S

ta
n
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e
: 

WiGig PtMP 
Scenár NULA: 

Koordinácia je na 

prevádzkovateľoch, 

postačí len 

vyznačenie 

umiestnenia Staníc 

WiGig na mape. 

Scenár 2: 

Koordinačná kalkulačka: 

Neruší ma niektorá 

stanica WiGig? 

Scenár 4: 

Koordinačná kalkulačka: 

Neruší ma niektorá 

stanica WiGig? 

WiGig PtP 

FS PtP 

Scenár 1: 

Koordinačná 

kalkulačka: 

Neruším inú Stanicu 

FS PtP? 

Scenár 3: 

Koordinačná kalkulačka: 

a) Neruším inú Stanicu 

FS PtP? 

b) Neruší ma niektorá 

Stanica FS PtP? 

Scenár 5: 

Koordinačná kalkulačka: 

a) Neruším inú Stanicu 

FS PtP? 

b) Neruší ma niektorá 

Stanica FS PtP? 

WiGig 

(F) PtMP 

Scenár 6: 

Koordinačná 

kalkulačka: 

a) Neruším inú 

Stanicu WiGig (F)? 

Scenár 7: 

Koordinačná kalkulačka: 

a) Neruším inú Stanicu 

WiGig (F)? 

b) Neruší ma niektorá 

Stanica WiGig (F)? 

Scenár 8: 

Koordinačná kalkulačka: 

a) Neruším inú Stanicu 

WiGig (F)? 

b) Neruší ma niektorá 

Stanica WiGig (F)? WiGig 

(F) PtP 

 

Veľkosť prehľadávanej oblasti okolo každej novoinštalovanej Stanice (NS), kde sa posudzuje vzájomný 

vplyv ostatných Staníc, je kruh o polomere 3,5 km okolo každej novoinštalovanej Stanice11; na mape je 

znázornený svetloružovou farbou . Zahrnuté sú iba Stanice v režime Aktívna.  

 

                                                      

11Veľkosť oblasti vychádza zo záverov simulácií prezentovaných pre najhoršie prípady (case study) v správe ECC Report 288 - 
Conditions for the coexistence between Fixed Service and other envisaged outdoor uses/applications in the 57-66 GHz range. 

https://portal60ghz.sk/
https://docdb.cept.org/download/4d5f88b8-7f6d/ECC%20Report%20288.pdf
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Výsledok posúdenia je súhrnne zobrazený v Tabuľke ovplyvnených staníc: 

ID Typ Názov Konflikt NS ruší NS ruší o dB NS je rušená o [dB] 

Príklad interpretácie výsledkov pre novú Stanicu (NS) v Tabuľke ovplyvnených Staníc: 

 

Podľa výsledkov posúdenia jednotlivých Scenárov (výsledky Koordinačnej kalkulačky) ponúkne Portál 

pre inštaláciu novej Stanice niektorý z týchto postupov (viď diagram stavov a operácií): 

a) nebol zistený žiadny potenciálny konflikt a je aktivovaná možnosť výberu → 

Registrovať. 

b) bol zistený možný konflikt s jednou alebo viacerými existujúcimi Stanicami, ktorý je 

doplnený o úroveň L [dB] indikujúcej prekročenie ochranných kritérií (prekročenie je indikované 

oranžovou farbou a hodnota L > 0 dB). Potom sú aktivované príslušné možnosti podľa 

vzniknutej situácie: 

 

i. → Upraviť vlastné parametre (možnosť → Späť): vráti užívateľa k úprave konfigurácie novej 

Stanice. V takom prípade je nutné upraviť parametre tak, aby bol účinok novej Stanice smerom 

k ovplyvnenej Stanici (Staniciam) znížený o L (napr. znížením privedeného výkonu, úpravou 

umiestnenia antény a pod.). Tiež je možné úpravou parametrov eliminovať potenciálne rušenie 

od inej Stanice. 

ii. → Kontaktovať prevádzkovateľa ovplyvnenej Stanice (pevný spoj FS PtP) s návrhom 

(žiadosťou) na zmenu parametrov (požiadavka je smerovaná napr. na nižšiu požiadavku C/I 

v tabuľke modulácií). Nová Stanica zostane v režime Koncept a čaká na to, až budú parametre 

ovplyvnenej Stanice upravené; to sa dozvie nová Stanica buď po vzájomnom informovaní 

pomocou zabudovanej chatovacej komunikácie, alebo môže prevádzkovateľ novej Stanice 

https://portal60ghz.sk/
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overiť stav pomocou → Výpis všetkých staníc. Lehota na vzájomnú dohodu nie je na Portáli 

upravená. 

iii. → Prehlásenie o izolácii je určené pre situácie, ktoré Koordinačná kalkulačka nemá v tejto 

verzii implementované (a kedy je účelné posúdenie človekom), medzi ne patrí napr.: 

- existencia „izolačnej“ prekážky medzi novou a ovplyvnenou Stanicou (napr. stavby, zeleň 

a pod.), 

- frekvenčná separácia pevného spoja PtP a Stanice WiGig je samotnými prevádzkovateľmi 

Staníc zaistená napr. tým, že frekvencia Stanice WiGig nemôže automaticky použiť kanál 

prekrývajúci sa s frekvenciou využívanou Stanicami FS PtP, 

- separácia v elevačnom uhle či výšková separácia, 

- prevádzkovateľ novej Stanice a ovplyvnenej Stanice je totožný a koordináciu si zaistil sám, 

- rada ďalších. 

Pozn.: Slovo „izolácia“ je tu skráteným označením pre útlm rádiovej cesty medzi Stanicami. 

Základné operácie a stavy pri koordinácii Staníc znázorňuje diagram stavov a operácií. 

 

7.6. Doba uloženia technických údajov o Staniciach 

Portál je vybavený automatickým systémom upozorňovania na dobu, po ktorej záznam o Stanici nebol 

obnovený: 

 

Od dátumu prvého záznamu (alebo od dátumu obnovenia záznamu), ktorý je zobrazený pri rozkliknutí 

podrobností o stanici v políčku „Vytvorené“, je záznam uložený po dobu 18 mesiacov („Platné do“). Pred 

vypršaním tejto doby je potrebné obnoviť daný záznam. Ak záznam nebol dovtedy obnovený, bude 

automaticky zmenený a stanica prejde do stavu „exspirovaná“. Portál v predstihu pred týmito lehotami 

automatizovane rozposiela prevádzkovateľom Staníc informačný e-mail (odosielateľ 

info@portal60ghz.sk) s upozornením na potrebu obnovenia záznamu. V prípade hromadného 

predĺženia staníc je táto možnosť poskytnutá v profile prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyberie 

konkrétne stanice zo zoznamu staníc a naraz ich predĺži pomocou tlačidla:  

Po každom obnovení sa celková lehota pre uloženie záznamu predlžuje znovu o 18 mesiacov. 

Na registráciu Prevádzkovateľov Staníc sa exspiračné lehoty nevzťahujú. 

https://portal60ghz.sk/
mailto:info@portal60ghz.sk
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V prípade exspirácie záznamu ho viete stále obnoviť, avšak za dátum registrácie sa bude považovať 

dátum obnovenia záznamu: 

 

 

7.7. Poznatky pre inštaláciu Staníc a uľahčenie zdieľaného využitia frekvencií 

Prednostným spôsobom riešenia koexistencie (alebo prípadne rušenia) Staníc je vzájomná 

komunikácia prevádzkovateľov Staníc (samoregulácia). Nasledujúce zistenia sú predbežné a paušálne,  

v dobe zverejnenia prvého vydania tohto Návodu sú zistené hlavne z teoretických výpočtov a simulácií, 

nepopisujú konkrétne situácie, uvedené sú len pre predstavu a budú postupne upresňované. 

 Ak sú Stanice (pevný spoj FS PtP a WiGig) separované cca stovky metrov (≈ 1 km), potom je 

pravdepodobnosť vzájomného rušenia minimálna. 

 

 Ak sa (potenciálne) rušia dve smerové Stanice (PtP bez ohľadu na technológiu) a nie je možné 

použiť frekvenčnú separáciu, najúčinnejšie je zväčšiť uhlovú diskrimináciu – už zmena cca o 3° 

až 5° (tj. uhlové natočenie iným smerom) je veľmi účinná (zodpovedá to zlepšeniu izolácie o cca 

10 až 40 dB, podľa typu antény). Tiež je možné osadiť smerovejšiu anténu. 

 

 Dlhé smerové spoje FS PtP sú náchylnejšie na vznik možného rušenia. 

 

 V prípade vzájomného rušenia hlavnými zväzkami smerových spojov PtP (bez ohľadu na 

technológiu) je zväčšenie vzájomnej vzdialenosti málo účinné (6 dB odpovedá dvojnásobku 

vzdialenosti). 

 

 Sektorové (PtMP) Stanice typu WiGig môžu pri plne povolenom E.I.R.P. (40 dBm) obmedziť 

pevný spoj FS PtP v určitých smeroch do oblasti cca 0,8 km. Ako najúčinnejšie opatrenie sa 

väčšinou javí zmena smeru vyžarovania alebo zníženie E.I.R.P. 

 

 Stanice WiGig (bez pevne nastavenej frekvencie) sú oprávnené kedykoľvek po umiestnení 

meniť prevádzkovú frekvenciu (viď mitigácie), avšak je vhodné prihliadnuť k podmienkam, za 

ktorých bolo potvrdené → Prehlásenie o izolácii. 

 

https://portal60ghz.sk/
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 Pri zadávaní parametrov WiGig PtMP je účelné, ak je možné zadať zvlášť zisk antény a zvlášť 

privedený výkon (čiastkové údaje totiž pomôžu spresniť výpočet). 

 

 Pri inštalácii Staníc je vhodné mať dobré pripojenie k internetu, aby sa mapa rýchlo načítala. 

 

 V prípade, že prevádzkovateľ pevných vonkajších inštalácií rádiových zariadení (staníc) nie je 

schopný uviesť MAC adresu zariadenia, je povinný pred 

registráciou kontaktovať úrad prostredníctvom emailovej 

adresy registracia@teleoff.gov.sk, kde uvedie dôvod 

nemožnosti zadania MAC adresy. V tomto prípade mu 

úrad zašle informáciu, či je alebo nie je možné na Portáli 

pre danú stanicu uviesť sériové číslo. V prípade, že 

prevádzkovateľ pevných vonkajších inštalácií staníc 

nebude pred registráciou kontaktovať úrad podľa tohto 

odseku alebo bude kontaktovať úrad podľa tohto odseku, 

ale dôvod uvedenia sériového čísla úrad neodsúhlasí, stav 

stanice na Portáli bude zmenený na stav „čaká“ a stanica 

nebude mať stav „aktívna“. Takáto stanica nebude 

považovaná za registrovanú v súlade so všeobecným 

povolením VPR-XX/2021 a nebude možné uviesť ju do 

prevádzky.  

 

 Ktoré úpravy pri „zmene parametrov“ nemenia výsledky koordinácie (tzn. nie je treba spúšťať 

Koordinačnú kalkulačku): 

- Zmena názvu Stanice, zmena označenia MAC adresy či výrobného čísla, zmena polarizácie 

a jedinečného identifikátora. 

7.8. Import a export záznamov 

7.8.1. Import záznamov 

Pre potrebu hromadného importu viacerých staníc do Portálu je umožnené užívateľom použiť súbor na 

importovanie staníc vo forme Excelu. Tento súbor nájdete na 

https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49898_20210303_hromadnyimport.xls. 

https://portal60ghz.sk/
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49898_20210303_hromadnyimport.xls
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Import vykonáte vo vašom profile kliknutím na tlačidlo import (viď obrázok). 

 V nasledujúcom okne vyberiete súbor pre import a potvrdíte to tlačidlom pre spustenie importu. Import 

pri viacerých staniciach môže trvať niekoľko minút. Výsledky importu uvidíte v príslušnom logu, kde 

budete mať zobrazené úspešne a neúspešne importované stanice. Pri neúspešných staniciach je pri 

každej zobrazená indikácia, prečo stanica nemohla byť importovaná. Úspešne importované stanice 

majú dva scenáre: 

 Úspešne importované stanice bez konfliktu – tieto stanice sú registrované hneď po importe 

 Úspešne importované stanice s konfliktom – tieto stanice musíte registrovať manuálne po 

vyriešení konfliktu pomocou  troch možností riešenia.  

o Pri zakliknutí checkboxu, kde potvrdzujete že v prípade rušenia sa bude postupovať 

v súlade s Článkom II ods. 10 VPR-01/2021, Vám naimportuje aj všetky stanice 

s konfliktom automaticky bez nutnosti manuálneho dokončenia registrácie. 

 

Pri vyplňovaní údajov pre import v súbore Excelu je smerodajné správne vyplnenie jedinečného 

identifikátora stanice. Ten slúži hlavne pri zmene údajov na rozpoznanie importovanej stanice s už 

registrovanou stanicou na Portáli. 

Poznámka: Hromadný import je aktuálne obmedzený na maximálny počet 300 staníc. 

 

https://portal60ghz.sk/
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7.8.2. Export záznamov 

Export verejných záznamov (netreba sa prihlasovať) je postupne rozširovaný na API endpointoch: 

https://www.portal60ghz.sk/api/v1/station/all-stations 

https://www.portal60ghz.sk/api/v1/station/geo-stations 

Popis All-Stations: 

Výstup všeobecne odpovedá JSON štruktúre.  

{ 

   "4":{                        <-  ID stanice 

      "id":4,                   <-  ID stanice 

      "lt":48.136271,           <-  LAT 

      "lg":17.199837,           <-  LNG 

      "ip":"5",                 <-  ID Párová stanica  (iba FS) 

      "m":"4",                  <-  ID mastera (hlavná ID celého páru) 

      "id_m":4,                 <-  ID mastera, zarovnané na 7 miest 

      "t":"fs",                 <-  Typ stanice (FS/WiGig) 

      "n":"Bratislava, Baltská 3",    <-  Názov stanice 

      "u":7,                    <-  ID užívateľa (majiteľa) 

      "pp":"a",                 <-  Pozícia v páre (A/B) 

      "tn":"FS PtP A #0000004"  <-  Preložený typ stanice (pre prezentáciu) 

   }, 

   "24":{ 

      "id":24, 

      "lt":48.586957, 

      "lg":17.822741, 

      "ip":null, 

      "m":"24", 

      "id_m":24, 

      "t":"wigig", 

      "n":"Piešťany, Krajinská 2929/9,", 

      "u":9, 

      "pp":null, 

      "a":"59",               <-    Smer vyžarovania (iba WiGig) 

      "tn":"WiGig PtMP #0000024" 

   } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal60ghz.sk/
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Popis Geo-stations: 

Výstup všeobecne odpovedá https://geojson.org/ štruktúre.  

{ 

   "type":"FeatureCollection", 

   "features":[ 

      { 

         "type":"Feature", 

         "geometry":{ 

            "type":"Point", 

            "coordinates":[ 

               "18.19264620231913", 

               "49.64416724369607" 

            ] 

         }, 

         "properties":{ 

            "t":"fs",      <- typ stanice (FS/WiGig) 

            "w_lat":null,  <- súradnice bodu smeru WiGigu(pre výpočet uhla) 

            "w_lng":null   <- súradnice bodu smeru WiGigu   

         }, 

         "id":3 

      }, 

      { 

         "type":"Feature", 

         "geometry":{ 

            "type":"Point", 

            "coordinates":[ 

               "14.73623890000000", 

               "49.82449860000000" 

            ] 

         }, 

         "properties":{ 

            "t":"wigig",                   <- typ stanice 

            "w_lat":"49.37595079611800",   <- súradnice bodu smeru WiGigu   

            "w_lng":"14.77234259704000"    <- súradnice bodu smeru WiGigu   

         }, 

         "id":7 

      } 

   ] 

} 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal60ghz.sk/
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8. FAQ – najčastejšie kladené otázky 

I. Ako sú/budú existujúce/registrované Stanice chránené proti rušeniu od novoinštalovaných 

(neskôr registrovaných) Staníc? 

Opatrenie k ochrane Staníc je odstupňované: 

1. Prvým stupňom je prechod Koordinačnou kalkulačkou, ktorá indikuje uskutočniteľnosť umiestnenia 

staníc(e) podľa údajov, ktoré vložili prevádzkovatelia Staníc. Toto opatrenie má zmenšiť 

pravdepodobnosť vzniku vzájomného rušenia. 

2. Druhým stupňom je komunikácia medzi užívateľmi (prevádzkovateľmi Staníc): ak pri registrácii novej 

Stanice je indikovaný potenciálny konflikt z hľadiska rušenia, je možné kontaktovať Prevádzkovateľa 

ovplyvnenej stanice. Rovnako tak je možné kontaktovať ostatných Prevádzkovateľov i kedykoľvek 

neskôr pomocou chatu. Je teda možné dôjsť k riešeniu vzájomnou dohodou s ďalšími 

prevádzkovateľmi, ktorí priestor využívajú, a využiť pri tom napríklad tu popísané poznatky. 

3. Tretím stupňom je prípad, kedy sa môže napríklad objaviť nezrovnalosť v koncepte Koordinačnej 

kalkulačky alebo funkciách Portálu alebo otázka k riešeniu špecifickej situácie, a potom je možné 

kontaktovať Administrátora registracia@teleoff.gov.sk a prípadne spresniť možné riešenia. 

4. Štvrtý stupeň: Ak by medzi prevádzkovateľmi Staníc naďalej nedošlo k vyriešeniu situácie a k dohode 

a boli by vyčerpané i tu popísané možnosti riešení, je potrebné obrátiť sa na úrad v súlade s postupmi 

podľa slovenského právneho poriadku. 

II. Požiadal som ovplyvnenú Stanicu o úpravu parametrov, aby som prešiel koordinačnou 

kalkulačkou. Ovplyvnená Stanica ju urobila, ale zmena sa na výsledku neprejavila. 

Po žiadosti o úpravu parametrov opustite režim zadávania údajov – buď prechodom na hlavnú stránku, 

alebo odhlásením a opätovným prihlásením sa. 

III. Potrebujem previesť moje Stanice na iného prevádzkovateľa. 

Kontaktujte Administrátora: registracia@teleoff.gov.sk. 

IV. Mám pripomienku alebo komentár k fungovaniu Portálu alebo k tomuto Návodu. 

Kontaktujte Administrátora: registracia@teleoff.gov.sk. 

V. Registroval som pevný spoj „FS PtP“, prešiel som so svojou Stanicou Diagramom základných 

operácií a stavov zelenou vetvou „Nie je konflikt“, a aj tak ma ruší iná registrovaná Stanica. 

Všeobecne platí, že Koordinačná kalkulačka poskytuje iba indikatívny údaj. Najprv overte, či nie je 

rušiaca stanica registrovaná s konfliktom (NS ruší), tj. prostredníctvom → Prehlásenie o izolácií: to 

zistíte pomocou → Výpis staníc po výbere Vašej stanice. Podľa situácie môžete vybrať postup uvedený 

v FAQ (i). 

 

Poznámka: Škodlivé rušenie (interferencia) je taká miera vzájomného ovplyvnenia elektromagnetickým 

poľom, že je opakovane prerušovaná či zastavovaná (rádiová) komunikácia alebo služba poskytovaná 

alebo prenášaná stanicami, ktoré využívajú spektrum v súlade so stanovenými podmienkami.  

https://portal60ghz.sk/
mailto:registrácia@teleoff.gov.sk
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VI. Moja Stanica je rušená, ale v okolí som pomocou Portálu nenašiel žiadnu inú Stanicu, ktorá 

môže byť potenciálnym zdrojom rušenia. 

V takom prípade údaje na Portáli situáciu nemôžu vyriešiť a je treba po overení správnej konfigurácie 

predmetnej Stanice buď vykonať site survey za pomoci ďalších prostriedkov (vr. technických), alebo 

pristúpiť k štvrtej odrážke v FAQ (i). 

VII. Pri mojej publikovanej stanici, ktorá prešla Koordinačnou kalkulačkou pomocou Prehlásenia 

o izolácii (a je teda vo výsledkoch indikovaný potenciálny konflikt, napr. o +5 dB), chcem zmenšiť 

vyžiarený výkon, ale stále v úrovni pod prekročenou úrovňou (takže napr. o 2 dB). Budem musieť 

znovu Prehlásiť novú izoláciu? 

V prípade zmierňovania parametrov, kedy teda nie je pôvodne prehlásená (vyššia) úroveň 

potenciálneho rušenia prekročená, sa voľba Prehlásenie o izolácii aktivuje opätovne a je nutné Prehlásiť 

novú izoláciu pred registrovaním stanice. 

VIII. Aký formát má výrobné číslo? 

Max. 12 znakov, kombinácia číslic a písmen anglickej abecedy, iné (špeciálne) znaky nie sú povolené.  

IX. Mám zariadenie,  pri ktorom nie je uvedený ani zisk antény, ani vyžiarený výkon. Aký mám 

zadať parameter? 

Viď vyššie. 

X. Je obmedzený počet Staníc v režime Koncept? 

Tento počet je obmedzený na 100 záznamov pre režim „Koncept“ a „Čaká“ spolu. 

XI. Ak sa registruje právnická osoba, je možné pod týmto účtom vytvárať „subúčty" pre 

jednotlivých užívateľov alebo je nutné vytvoriť každému správcovi samostatný účet? 

Subúčty nie sú v tejto verzii zavedené; viď nasledujúci bod. 

XII. Je možné sa pod jedným účtom prihlásiť niekoľkokrát súčasne? 

Súbežné prihlásenie viacerých užívateľov je možné, ale pre kolaboratívny prístup nie sú zavedené 

cielené opatrenia ani logika. 

XIII. Množstvo staníc v stave Čaká sa vzťahuje na jeden účet? Je nejaké časové obmedzenie 

alebo denná kvóta? 

Stav Čaká je len pre tie stanice, kde bol nájdený nejaký konflikt a vzťahuje sa na jeden účet. Stanica v 

stave Čaká nie je časovo obmedzená. Časové kvóty nie sú zavedené. Viď tiež limit a FAQ (xviii). 

XIV. Ako zmením názov Stanice? 

Názov je možné zmeniť po prihlásení kliknutím na stanicu v hlavnom zozname a potom na voľbu → 

Upraviť a v novom dialógovom okne → Pokračovať alebo → Späť. 

XV. Je možné migrovať záznam FS PtP na WiGig a naopak? 

Nie je, ide o odlišné záznamy dvoch rôznych technológií. 
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Návod pre užívateľov Portálu 60 GHz (https://portal60ghz.sk/)        

23 

 

XVI. Mám zariadenie, o ktorom sa domnievam, že má charakter pevného mikrovlnného spoja, ale 

v názve figuruje označenie „ad“. Ktorým tlačidlom mám stanicu registrovať? 

Niektoré rozdiely medzi WiGig PtP a FS PtP sú stručne popísané vyššie. Ak má zariadenie uvedené 

použitie štandardu 802.11ad, znamená to zaistenie odolnosti spoja i na úrovni protokolu, a teda nižšie 

(flexibilné) nároky na nerušenú prevádzku (C/I) bez potreby zaistenia dostupnosti spoja podľa postupu 

koordinácie v pevnej službe. Takže odporučenie je registrovať ako WiGig. Pretože zodpovednosť za 

prevádzku Stanice je na prevádzkovateľoch, tak je i rozhodnutie o výbere pri registrácii na 

prevádzkovateľoch. 

XVII. Mám Stanicu v režime Čaká a nie je možné ju registrovať (tj. previesť do režimu Aktívna). 

Koordinácia Staníc je v rukách prevádzkovateľov, úrad do procesu nezasahuje. Po vyriešení 

koordinácie užívateľom je aktivované tlačidlo → Registrovať (tlačidlo sa nachádza dole pod výpisom 

koordinovaných Staníc nájdených v blízkom okolí Vašej Stanice). 

XVIII. Nedá sa pridať Stanicu, objavila sa informácia „Už nejde vytvárať ďalšie stanice“. 

V tomto prípade bola vyčerpaná kvóta na počet Staníc v režime Čaká. Pre jej uvoľnenie vykonajte 

nasledovné: buď niektorú zo Staníc preveďte zo stavu Čaká do stavu Aktívna (publikovať Stanicu), 

alebo niektorú Stanicu v režime Čaká zmažte. 

XIX. Svoj spoj som si registroval podľa starého všeobecného povolenia VPR-01/2020 ako PtP, 

ale na Portáli ju mam rozdelenú na samostatnú PtMP a PtP stanicu. 

Portál pracuje na princípe rozdelenia staníc podľa zisku ich antény. Stanice WiGig PtMP majú zisk 

antény do 25 dB a WiGig PtP stanice majú zisk od 25 dB, a preto sa môže stať, že sa v tomto prípade 

zmení pôvodne zaregistrovaný typ stanice.  

XX. Svoj spoj som si registroval podľa starého všeobecného povolenia VPR-01/2020 pod 

jedinečným identifikátorom, ktorý na portáli neviem nájsť. 

Vzhľadom na bod vyššie sa Vám pravdepodobne naimportovali stanice jednotlivo ako WiGig stanice 

(na základe registrovaných parametrov) a bol im pridelený upravený identifikátor. Príklad: ID pôvodného 

spoja RU_60GHz sa upraví na RU_60GHz-1 pre prvú stanicu a RU_60GHz-2 pre druhú stanicu. 
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