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Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb 
 
Továrenská 7    
P.O. BOX 40 
      
828 55 Bratislava 24   
 
 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Námestovo 
     /            Ing. Jozef Lipničan 30.1.2023 
 
 
Vec 
Príspevok do verejnej diskusie k príprave výberových konaní na pridelenie frekvencií z 
frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie frekvencií z 
frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz  
 
Údaje o respondentovi 
 
     Názov/meno: DSI DATA, a. s. 
     Adresa: Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo  
     IČO: 36399493 
     Kontaktná osoba: Ing. Jozef Lipničan 
     Štát: Slovenská republika 
     Tel.: 00 421 43 23 88 911 
     Fax:  00 421 43 23 88 010 
     E-mail:  jozef.lipnican@dsidata.sk 
 
 
Všetky nižšie uvedené odpovede a reakcie na otázky úradu považuje spoločnosť DSI DATA, a.s. 
za predmet svojho obchodného tajomstva a žiadame úrad aby ich nezverejňoval a 
nesprístupňoval bez nášho súhlasu tretím stranám ! 
 
Stanovisko k verejnej diskusii 

   Spoločnosť DSI DATA, a.s, predkladá Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb (ďalej len „Úrad“) svoje stanovisko k verejnej diskusii k príprave výberových konaní na 
pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie 
frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz takto: 

k otázke č. 1: Súhlasíte s obnovením práv súčasným držiteľom frekvencií z frekvenčného 
úseku 3600 – 3800 MHz na obdobie 8 mesiacov (01.01.2025 – 31.08.2025)? Kde vidíte možné 
riziká? 

   Áno, súhlasíme s týmto zámerom úradu a vítame ho. Riziká vnímame v prípade, ak by sa tak 
nestalo. Mohlo by dôjsť k výpadku služieb pre existujúcich zákazníkov z dôvodu, že aktuálne platné 
a vydané povolenia platia do 31.12.2024, pričom ich reálne využitie do tohoto termínu je značne 
limitované nutnou migráciou našich zákazníkov na inú prístupovú technológiu. To si vyžaduje svoj 
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čas a realizáciu ďaleko skôr pred termínom 31.12.2024. Inak povedané, s ohľadom na nutnosť 
migrácie našich stávajúcich zákazníkov nebudeme v prípade neobnovenia práv schopný využiť celé 
obdobie plynúce so súčasných povolení. 
 

k otázke č. 2: Ak ste držiteľom individuálneho povolenia na používanie frekvencií vo 
frekvenčnom úseku 3600 – 3800 MHz, máte záujem o obnovenie práv na ich používanie? 

   Áno, sme držiteľom individuálnych povolení na používanie frekvencií vo frekvenčnom úseku 3600 – 
3800 MHz. Máme záujem o obnovenie práv na ich používanie tak ako sa uvádza v znení 
predkladaného návrhu konzultácie.  
 
Pri prípadnom obnovení práv na používanie frekvencií vo frekvenčnom úseku 3600 – 3800 MHz 
chceme apelovať na to, aby bol v rovnakej a primeranej miere braný ohľad na cenu za ich 
používanie tak, ako tomu bolo odteraz. Cena za používanie frekvencií by nemala kopírovať nový 
súčasný trend po poslednom prerozdelení týchto frekvencií ale mala by kontinuálne pokračovať 
podľa pôvodne nastavených podmienok.  
 
 
 
S úctou  
 
 

 
Ing. Jozef Lipničan 

DSI DATA, a.s. 
Technické oddelenie 

vedúci oddelenia 
 
 
 
Prílohy: 
 

- bez príloh 


