
Príspevok do verejnej konzultácie k návrhu všeobecného 
povolenia VPR – xx/2022 na širokopásmový prenos dát a iných
dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra

Výzva na podávanie pripomienok:
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/51321_vyzva_konzultacia_navrh-vpr_xx_2022_rlany_.pdf 

Materiál predložený ku konzultácii:
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/51320_vk_navrh_vpr-xx_2022_rlany.pdf

Údaje o respondentovi:

Názov: Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI)
Adresa: Popradská 12, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Michal Rybárik
Tel.: 0650 122 222
e-mail: alpi@alpi.sk

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) predkladá príspevok do verejnej 
konzultácie sumárne, zastupujúc svojich jednotlivých členov. Ak niektorý z členov podá 
príspevok do konzultácie pod vlastným menom, jeho názor vyjadrený v individuálnom 
príspevku do konzultácie má prednosť pred sumárnym príspevkom ALPI.

Na základe výzvy predkladáme toto stanovisko:

I.

K pásmu 4a (5150 - 5250 MHz) úrad v návrhu VPR uvádza - "Pevná vonkajšia inštalácia je 
vylúčená.".

V súvislosti s týmto návrhom poukazujeme na rezolúciu ITU-R 229, revízia WRC-19 
(https://www.itu.int/oth/R0A0600009D/en), ktorá v bode 3 umožňuje povoliť používanie tohto 
pásma aj vo vonkajšom prostredí za určitých okolností (najmä pokiaľ ide o výstupný výkon), pričom
nerobí rozdiel medzi pevnou a pohyblivou (nie-pevnou) vonkajšou inštaláciou. Nie je nám známe, 
že by v predmetnom frekvenčnom pásme boli na území SR prevádzkované také služby, ktoré by 
odôvodňovali úplné vylúčenie pevných vonkajších inštalácií RLAN zariadení.

Vzhľadom na relatívne malý rozsah frekvenčných pásiem na prevádzkovanie rádiových sietí s 
lokálnym a regionálnym pokrytím navrhujeme resp. žiadame úrad, aby upravil v návrhu podmienky
pre použitie pásma 4a a umožnil aj pevné vonkajšie inštalácie.
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II.

K pásmu 7b (57 - 71 GHz), 7c (57 – 71 GHz) a 7d (57 – 66 GHz)  úrad v návrhu VPR ukladá 
"Povinnosť registrácie podľa článku III".

Podobne ako v predchádzajúcej konzultácii k tomuto pásmu, navrhujeme resp. žiadame úrad, aby 
zo všeobecného povolenia vypustil povinnosť registrácie podľa článku III. 

Povinnosť registrácie spôsobuje zvýšenú administratívnu záťaž podnikov pri používaní 
frekvenčných pásiem, a pritom nie je zrejmý akýkoľvek prínos tohto opatrenia a ani žiadny 
objektívny dôvod na uloženie takejto povinnosti. 

Ak úrad trvá na zachovaní podmienky, žiadame aby úrad vo vysporiadaní verejnej konzultácie 
zrozumiteľne odôvodnil, prečo v tomto frekvenčnom pásme úrad ukladá takúto povinnosť.
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