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Na základe výzvy predkladáme za našu spoločnosť nasledovné stanovisko voľným textom: 

 

 

Ako lokálny poskytovateľ internetového pripojenia s 18 ročnou históriou a prevádzkovateľ 

Lte siete v pásme 3,6 Ghz vnímame návrhy k pripravovanému výberovému konaniu ako 

nešťastné zabudnutie Regulačného úradu na existenciu Lokálnych poskytovateľov. Práve Lokálni 

poskytovatelia desaťročia zabezpečovali a dodnes stále zabezpečujú kvalitné telekomunikačné 

siete a služby desiatkam tisícov zákazníkov aj v miestach, ktoré neboli a nie sú pre nadnárodné 

telekomunikačné spoločnosti ekonomicky zaujímavé. Tržby Lokálnych poskytovateľov zostávajú 

primárne na Slovensku, kvalitný servis ako aj spôsob kontaktu je v prípade Lokálnych 

poskytovateľov zákaznícky bližší, osobnejší a podstatne promptnejší.  

 

Uvedeným návrhom Regulačný úrad prakticky pripraví segment Lokálnych poskytovateľov 

o kvalitatívne konkurenčné frekvenčné prostredie pre poskytovanie svojich služieb bezdrôtovými 

technológiami. Návrhy týkajúce sa uvoľnenia pásma 2,6 Ghz pre segment Lokálnych 

poskytovateľov narážajú na množstvo technických a ekonomických bariér, ktoré toto pásmo pre 

navrhovaný účel robí nezaujímavým.  

 

Z titulu uvedených skutočností navrhujeme predĺžiť prechodné obdobie existencie našich 

technológií po roku 2025 na predmetných frekvenciách, aby v prípade potencionálneho 

uvoľnenia priestoru v iných pásmach sme mali my, Lokálni poskytovatelia, reálny priestor na 

poskytovanie kvalitatívne konkurenčných služieb a následne dostatočný čas na migráciu do iných 

frekvenčných pásiem. V tomto duchu je nutné na vytvorenie tohto priestoru na to myslieť ako 

na celonárodnej, tak i na lokálnej úrovni a to za primeraných ekonomických podmienok. Dnes 

a rovnako aj v budúcnosti sú pre tieto účely ťažko použiteľné 10 Mhz frekvenčné bloky. Táto 

„šírka“ pásma nedokáže nasýtiť predpoklady pre poskytovanie kvalitatívne dostatočných služieb. 
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Pre možnosti pokračovania prevádzky Lte technológií na frekvenciách v pásme 3,6 Ghz je nutné 

zabezpečiť sieťovú neutralitu a možnosti používania aj rámca B pre 5G siete. Pre účel 

poskytovania služieb Lokálnymi poskytovateľmi navrhujeme úradu zváženie uvoľnenia 

frekvenčného spektra v pásme 3,8 – 4,2 Ghz za predpokladu rovnocenného rozdelenia pásma 

a naďalej pre tieto účely hľadať priestor v mm frekvenčných pásmach. 
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Ondrej Kučera 

konateľ 
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