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     Alternatívny operátor  a zakladajúci  člen Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu 
(ALPI)  RadioLAN,  spol.  s  r.o.  víta  skutočnosť,  že  Telekomunikačný  úrad  SR  v práve 
končiacej  sa  verejnej konzultácii k podmienkam výberového konania, ktoré môže priniesť 
širokopásmové služby do tzv. bielych miest a príp. aj štvrtého mobilného operátora, uvažuje 
nad  prideľovaním  pásma 2,6  GHz  aj  na  lokálnej  úrovni.  Nemá význam nútiť  mobilných 
operátorov  k  pokrývaniu  bielych  miest  širokopásmovými  službami. O toto  pásmo  majú 
záujem lokálni operátori, ktorí by ho radi využili na pokrytie tzv. bielych miest. Pre pásmo 2,6 
GHz sú k dispozícii cenovo dostupné zariadenia, ktoré umožnia priniesť za dostupnú cenu 
širokopásmový prístup aj do lokalít, ktoré sú pre mobilných operátorov nezaujímavé.
     RadioLAN  prispel  do  verejnej  konzultácie.  „Nemá význam nútiť  veľkých  mobilných 
operátorov  k  pokrývaniu bielych  miest  širokopásmovými  službami.  Doteraz  tak nerobili  z 
hľadiska návratnosti investície, tlačiť ich do nenávratnej investície nie je vhodné. O podobné 
vhodné frekvenčné pásmo majú záujem lokálni poskytovatelia služieb, ktorí oproti veľkým 
spoločnostiam  majú  záujem  pokrývať  biele  miesta,  ale  chýbajú  im  vhodné  frekvencie“, 
povedal  Filip  Križko,  konateľ  spoločnosti  RadioLAN.  Pre  pásmo  2,6GHz  sú  k dispozícii 
cenovo  dostupné  zariadenia.  Preto  je  toto  pásmo  vhodné  práve  na  poslednú  míľu  k 
zákazníkovi. „V bielych miestach pôsobia lokálni poskytovatelia, ktorí vlastnia infraštruktúru a 
správnym  rozdelením  vhodných  frekvencií  môžu  jednoducho  poskytnúť  širokopásmový 
prístup za krátky čas s nízkymi nákladmi“, vysvetlil Križko.
  

     RadioLAN, spol. s r.o. patrí k najväčším bezdrôtovým operátorom v oblasti západného  
Slovenska.  Spoločnosť sa špecializuje na pokrývanie bielych miest  a lokalít,  kde ponuka 
internetových  služieb  zaostáva  za  štandardom,  alebo  svojimi  parametrami  nevyhovuje  
požiadavkám záujemcov. RadioLAN neustále zväčšuje pokrytie, ponúka inovatívne riešenia  
a  individuálny  prístup k zákazníkom.  Alternatívnym prístupom k  technológiám a  službám 
vypĺňa stále zmenšujúci sa voľný priestor na preplnenom telekomunikačnom trhu.

Viac informácií:

Ing. Filip Križko, konateľ spoločnosti
tel.: 0911 748830
e-mail: krizko  @  radiolan.sk   

RadioLAN, spol. s r.o. tel: +421-2-33 00 40 00
Sídlo: Kuklovská 9, 841 05 Bratislava HOTLINE: +421-2-33 00 41 11
Prevádzka: Čsl. tankistov 83, 841 06 Bratislava e-mail: office@radiolan.sk
Slovensko www.radiolan.sk

mailto:krizko@radiolan.sk
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/22291.pdf

