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Úvod 

 Frekvenčné pásmo 10 000 – 10 120 MHz je v Slovenskej republike pridelené pevnej 

službe. V snahe Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej 

len „úrad“) sprístupniť používanie frekvenčných pásem za účelom zabezpečenia efektívneho 

využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými podmienkami, ako i stanovenia 

jasných pravidiel, a nediskriminácie prístupu k frekvenciám úrad otvoril verejnú konzultáciu   

o návrhu Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 27 pre frekvenčné pásmo 

10 000 – 10 120 MHz, ktorú zverejnil dňa 13.8.2014.   

 

Svoje pripomienky do verejnej konzultácie zaslal prispievateľ SATRO s.r.o.  

Príspevok: 

 „Spoločnosť SATRO s. r. o. podporuje využívanie frekvenčného pásma 10 000 – 10 120 MHz 

pre účely dátového prenosu spätného smeru a to pre systémy MVDS poskytujúce verejné 

elektronické siete pracujúce v móde prevádzky FDD a verejné elektronické komunikačné 

služby vo frekvenčnom pásme 11 700-12 500 MHz a to v súlade s technologickou neutralitou 

sietí a služieb, v súvislosti s požiadavkami Digitálnej agendy pre Európu ako aj podporou      

e-governmentu.“ 

 

Stanovisko úradu: 

Úrad na základe technologickej neutrality neurčuje účel použitia. Použitie bude možné ako 

pre MVDS, tak aj pre iné systémy, o ktoré by mali žiadatelia záujem. Je však potrebné, aby 

boli dodržané podmienky stanovené v Prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra       

pre frekvenčný úsek 10 000 – 10 120 MHz a aby prebehla úspešne medzirezortná 

a medzinárodná koordinácia. 

 

Prispievateľovi do tejto verejnej konzultácie úrad ďakuje.  

Diskutovaný návrh FP/FS – 27 Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre  

frekvenčný úsek 10 000 – 10 120 MHz je uvedený nižšie: 
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Návrh 

FP/FS – 27 

Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre  frekvenčný úsek 

10 000 – 10 120 MHz 
 

 
Parameter 

 

 
Podmienky 

 
Poznámky 

Frekvenčný úsek 10 000 – 10 120 MHz 
 
 

Max. výkon zariadenia Nie je stanovený. 
 
 

Max. vyžiarený výkon 25 dBm/MHz 
 
 

Šírka kanálu Nie je stanovená. 
Šírka použitého kanálu uvedená v 
povolení je hodnota, od ktorej sa 

odvodzujú úhrady. 

Mód prevádzky Simplex, TDD 
 
 

Modulácia Nie je stanovená. 
Podľa prenosu sa stanovuje 

v povolení. 

Prenosová kapacita - 
 
 

Druh služby podľa 
Rádiokomunikačného poriadku 

Pevná Dátový prenos 

Harmonizovaný štandard ETSI 
Pre frekvenčné plánovanie nie je 

stanovený. 

 
 
 

Vzťahujúce sa dokumenty ITU 
ECC 

Pre frekvenčné plánovanie nie je 
stanovený. 

 

 
Spôsob pridelenia frekvencií 

Individuálne 

Pridelenie podlieha 
medzirezortnej  a medzinárodnej 

koordinácii. 
Práva vyplývajúce z pridelenia 
frekvencií je možné previesť 

alebo prenajať. 

Povolenie prevádzkovania 
 

Individuálne 
 

 

Spôsob frekvenčného plánovania Nevykonáva  sa. 
 
 

Špecifické podmienky 

Frekvenčné pásmo je využívané 
aj inými službami, preto 

pridelenie frekvencií je možné iba 
na základe  úspešnej 

medzirezortnej a medzinárodnej 
koordinácie. 

Frekvenčné pásmo je zdieľané 
s rádiolokáciou a pasívnymi 
službami, ktorým  zariadenia 

pevnej služby nesmú spôsobovať 
rušenie. 

 
V Bratislave dňa    DD.MM.RRRR                           
                                                                      
Táto príloha k plánu využívania frekvenčného spektra nadobúda účinnosť dňom DD.MM.RRRR. 
  

                                                                                               
 
 
 
 
 
                                                Ing. Vladimír Kešjar 
                                                                                                                             predseda úradu 

 


