
 

 

 

 

 

 

 

Verejná konzultácia 

k návrhu zmeny Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra 

pre úsek 3400 – 3800 MHz č. FP/FS-04/rev.4. 
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1 Úvod 

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

28.07.2021 zverejnil na svojom webovom sídle v časti „Konzultácie“ výzvu na podávanie 

pripomienok v rámci verejnej konzultácie k návrhu zmeny Prílohy k plánu využívania 

frekvenčného spektra pre úsek 3400 – 3800 MHz č. FP/FS-04/rev.4. (ďalej len „verejná 

konzultácia“). 

Do verejnej konzultácie sa zapojili 3 subjekty. Tabuľka 1 uvádza zoznam subjektov, ktoré sa 

zapojili do verejnej konzultácie. 

P. č. Názov subjektu Skratka 

1. 
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 

Bratislava 
Ďalej len „Slovanet“ 

2. 
SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto 811 09 
Ďalej len „SWAN“ 

3. 
SWAN Mobile, a.s., Landererova 12, 811 09 

Bratislava 
Ďalej len „SWAN Mobile“ 

Tabuľka 1: Zoznam subjektov, ktoré sa zapojili do verejnej konzultácie 

  



2 Štandardy 

Slovanet: Dovoľujeme si uviesť, že v rámci nového znenia Prílohy č. 4 Plánu využívania 

frekvenčného spektra došlo k úprave položky Harmonizovaný štandard ETSI, kde je v návrhu 

aktuálne uvádzaný iba štandard EN 301 908, oproti pôvodne uvádzaným štandardom EN 302 

326-2 a EN 302 326 – 3. Pôvodný štandard bol pritom určený pre fixne rádiové systémy, 

multipoint rádiové zariadenia. V návrhu uvedený štandard EN 301 908 však neumožňuje 

využívanie pôvodne použiteľných rádiových systémov, a to napriek tomu, že pre obmedzenie 

ich využitia nie sú dané žiadne dôvody. Nová príloha sa pritom má začať uplatňovať ešte v 

roku 2021, teda v čase, kedy sú stále platné individuálne povolenia pre frekvenčný blok 

3,6GHz. Bez akéhokoľvek dôvodu tak môže nastať situácia, že podniky budú nútené zmeniť 

technológiu, ktorú využívajú na poskytovanie služby, čo môže viesť k vzniku značných škôd a 

neočakávaných nákladov na strane podnikov, ktoré sú držiteľmi individuálnych povolení. 

Požadujeme, aby úrad v novom znení Prílohy č. 4 ponechať taktiež pôvodné štandardy 

ETSI EN 302 326-2 a EN 302 326 – 3. 

Stanovisko úradu 

Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti Slovanet a v prílohe k plánu využívania frekvenčného 

spektra ponechá aj štandardy ETSI EN 302 326-2 a EN 302 326 – 3.  

 

3 Obmedzenie frekvenčného rozsahu pre podnik 

SWAN a SWAN Mobile: Navrhujeme doplnenie nového bodu na záver tabuľky 

v nasledovnom znení: 

Obmedzenie frekvenčného rozsahu 

prideleného pre podnik a jeho spriaznenú 

osobu* 

100 MHz 

*Spriaznená osoba znamená akúkoľvek právnickú osobu, v ktorej má podnik priamo alebo 

nepriamo (napr. prostredníctvom svojej ovládanej osoby alebo ovládajúcej osoby (ako sú 

definované v § 66a Obchodného zákonníka)) (i) akýkoľvek podiel na hlasovacích právach, (ii) 

akýkoľvek podiel na základnom imaní spoločnosti, alebo (iii) akýkoľvek počet akcií. 

Odôvodnenie:  

Medzi primárne úlohy úradu patrí presadzovanie efektívneho využívania frekvenčného 

spektra. Frekvenčné spektrum je obmedzeným zdrojom a jeho efektívne využívanie je 

predpokladom pre maximalizáciu jeho spoločenského úžitku. Podľa článku 5 ods. 2 

rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady  č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje viacročný 

program politiky rádiového spektra (ďalej len „RSSP“) na účely podpory efektívnej 

hospodárskej súťaže môžu členské štáty obmedziť množstvo spektra, ktoré je pridelené 

jednému podniku.  

Máme zato, že je vhodné stanoviť frekvenčný strop nie len vo výberovom konaní, ale plošne 

v rámci Plánu využívania frekvenčného spektra počas celej doby platnosti frekvenčného 

prídelu.  



Úrad už v minulosti argumentoval, že hromadenie spektra môže mať za následok deformáciu 

trhového prostredia a môže zároveň znížiť vyjednávaciu pozíciu zákazníka. Hromadeniu 

frekvenčného spektra môže zabrániť výlučne stanovenie frekvenčného stropu pre celé 

obdobie platnosti individuálneho povolenia, nie len pre účely výberového konania. Frekvenčný 

strop korešponduje s optimálnym rozsahom frekvencií pridelenému jednému podniku. 

Stanovenie tohto obmedzenia v Prílohe k plánu zabráni obídeniu podmienok výberového 

konania.  

Stanovisko úradu 

Úrad chápe pripomienku spoločnosti SWAN a SWAN Mobile, ako aj ich obavy z možného 

obchádzania spektrálneho limitu.  

Úrad ale neplánuje zavádzať takéto obmedzenie do Prílohy k plánu využívania frekvenčného 

spektra. Úrad ale zavedie vo výberovom konaní, ako aj individuálnych povoleniach, podmienku 

obmedzenia prevodu alebo prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií v prípade, ak 

by došlo k prekročeniu spektrálneho limitu.  

Úrad si v prípade zmeny na trhu elektronických komunikácií vyhradzuje právo túto podmienku 

vo vydaných individuálnych povoleniach zmeniť, čomu bude predchádzať verejná konzultácia. 

 

4 Iné pripomienky  

Slovanet: Okrem vyššie uvedenej výhrady si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že 

zmenu daného dokumentu (Prílohy č. 4/rv. 4) treba zohľadniť aj v rámci úpravy dokumentu 

VP-1/2015 – všeobecné povolenie vzťahujúce sa mimo iného k prevádzke terminálových 

staníc v pasme 3400 – 3600MHz a tiež 3600-3800MHz, ktorý bude potrebné primerane 

upraviť. 

Stanovisko úradu 

Úrad berie na vedomie pripomienku spoločnosti Slovanet na potrebu úpravy aj všeobecného 

povolenia č. VPR -1/2015 a pripraví jeho aktualizáciu.  


