
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb

e-mail:  e-podatelna@teleoff.gov.sk 

Košice, 31.01.2023

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

Na základe výzvy na podávanie pripomienok zverejnenej na adrese:
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/52824_2022_12_09_verejna-diskusia_list.pdf 
predkladáme pripomienky k materiálu predloženému ku konzultácii:
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/52823_2022_12_09_verejna-diskusia-900-
mhz_2100mhz_3600-mhz_final.pdf

K prideleniu frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz (otázka č. 14 a 15):

Sme veľmi radi, že úrad uvažuje o uložení povinností poskytovania veľkoobchodného prístupu k
mobilným sieťam. Naša spoločnosť má vážny záujem ponúkať a poskytovať užívateľom mobilné
služby, k čomu je veľkoobchodný prístup k mobilným sieťam nevyhnutne potrebný. 

Naša  spoločnosť  je  vlastníkom  a  prevádzkovateľom  infraštruktúry  mobilnej  jadrovej  siete
2G/3G/4G  s  možnosťou  rozšírenia  na  5G.  Je  tiež  držiteľom  príslušných  národných  a
medzinárodných čísel a kódov pre prevádzkovanie verejnej mobilnej siete a vydala vlastné SIM
karty.  Na  tejto  infraštruktúre  máme záujem poskytovať  služby  najmä ako  mobilný  virtuálny
sieťový  agregátor  (MVNA)  pre  podniky,  ktoré  majú  záujem  poskytovať  služby  ako  mobilní
virtuálni  operátori  (MVNO).  Toto  naše  riešenie  majú  záujem  využívať  členovia  Asociácie
lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) aj ďalšie podniky.

K poskytovaniu mobilných služieb prostredníctvom tejto infraštruktúry doposiaľ nedošlo iba z
dôvodu, že komerčnými rokovaniami sa nepodarilo dospieť k získaniu prístupu k ani jednej z
mobilných  rádiových  prístupových  sietí  v  Slovenskej  republike,  a  ani  riešenie  sporov  medzi
podnikmi zo strany úradu doposiaľ neviedlo k vyriešeniu tejto veci.

V plnom rozsahu podporujeme stanovisko,  ktoré ako príspevok do verejnej diskusie podáva
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), na ktorého vypracovaní sme sa podieľali.
Žiadame úrad, aby pri príprave výberového konania prihliadal na toto stanovisko a podporil tak
rozvoj  hospodárskej  súťaže  na  maloobchodnom  trhu  poskytovania  mobilných  služieb  a  na
infraštruktúrnej úrovni.
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K obnove práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz (otázka č. 1 a
2):

Nemáme výhrady voči  obnoveniu  práv súčasným držiteľom frekvencií  z  frekvenčného úseku
3600 – 3800 MHz na obdobie 8 mesiacov (01.01.2025 – 31.08.2025), ktorí o obnovenie práv
prejavia záujem.

Naša spoločnosť  je držiteľom individuálneho povolenia  vo frekvenčnom úseku 3600 – 3800
MHz, ktoré na našu spoločnosť previedla spoločnosť Alternet, s.r.o.. Nakoľko od roku 2025 bude
pásmo  pridelené  inému držiteľovi  a  z  našej  strany  je  nevyhnutné  ukončiť  používanie  tohto
pásma,  v  súčasnosti  nemáme záujem o  obnovenie  práv  na  využívanie  týchto  frekvencií  na
obdobie 8 mesiacov (01.01.2025 – 31.08.2025).

S úctou,

Michal Rybárik
konateľ Uniphone, s.r.o.


