Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb
Továrenská 7
828 55 Bratislava 24

11.06.2021

Verejná konzultácia
k zámeru Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky vo vzťahu k
povinnostiam uloženým v individuálnych povoleniach na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz.
Údaje o respondentovi
Názov / meno:
Slovak Telekom, a. s.
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Kontaktná osoba:
Mgr. Marek Chovanec, Manažér regulatórnych záležitostí
Štát:
Slovenská republika
Tel.: +421258820034

Fax.:

e-mail:
MAREK.CHOVANEC@TELEKOM.SK
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ďalej aj ako „ST“ alebo „Slovak Telekom“) predkladá Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad“) svoje pripomienky k verejnej konzultácií k zámeru Úradu vo vzťahu k
povinnostiam uloženým v individuálnych povoleniach na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz
(ďalej len „Zámer“).
Úrad v Zámere uvádza, že podmienky uvedené v individuálnych povoleniach, ktorými boli pridelené frekvencie z
frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz neumožňujú primeraný rozvoj pohyblivej služby v tomto frekvenčnom pásme ako
aj budovanie 5G sietí. Úrad zároveň podotýka, že predmetné podmienky efektívneho používania a prístupu k poskytovaniu
širokopásmových služieb boli v uložených termínoch splnené a nie je ani predpoklad na to, aby držiteľ individuálneho
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povolenia začal redukovať už vybudovanú sieť a tak odpájať už pripojených koncových používateľov. Úrad z tohto dôvodu
vyhlásil zámer zjednotiť podmienky na používanie pridelených frekvencií vo frekvenčnom pásme 3400 MHz až 3800 MHz
a zabezpečiť jeho efektívnejšie využívanie s ohľadom na budúce budovanie nových rádiových sietí pozemnej pohyblivej
služby, t. z. je pripravený prehodnotiť uložené povinnosti.
V prvom rade by sme radi poukázali na to, že zo Zámeru nie je jasné aké nové podmienky budú uložené v platných
individuálnych povoleniach, t. z. nie je možné vyjadriť sa k tomu, či také podmienky vôbec sú/budú v súlade s právnymi
predpismi a relevantnými prílohami k plánu využitia frekvenčného spektra.
Ďalej pripomíname, že platné podmienky v individuálnych povoleniach v pásme 3,6 GHz boli uložené v rámci výberového
konania a ako také sú platné po celu dobu platnosti individuálnych povolení.
Podľa nášho názoru aj v súčasnosti platné podmienky neprekážajú jednotlivým podnikom, ktoré využívajú toto frekvenčné
spektrum v budovaní 5G sieti, o to viac, tak ako prehlásil Úrad, že boli splnené. Zároveň chápeme snahu Úradu o podporu
budovania 5G sieti.

ePodpis: Mgr. Marek
Chovanec
_____________
Mgr. Marek Chovanec
(podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)
Senior manažér regulatórnych záležitostí
Slovak Telekom, a.s.
Podľa podpisového poriadku
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