
   

 

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
 

 
k návrhu všeobecného povolenia 

 
VPR – XX/2021 ruší VPR – 01/2020 pre širokopásmové systémy na prenos dát 

 
Podľa § 36 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) Úrad pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) pripravil nový návrh 
všeobecného povolenia VPR – XX/2021 v súlade s nasledujúcimi rozhodnutiami Európskej 
komisie:  

 

 Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) 2019/1345 z 2. augusta 2019 
[C(2019) 5660], ktorým sa mení rozhodnutie 2006/771/ES a aktualizujú 
harmonizované technické podmienky na využívanie frekvenčného spektra 
zariadeniami s krátkym dosahom   

 Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) 2018/1538 z 11. októbra 2018 
[C(2018) 6535] o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využívanie 
zariadeniami s krátkym dosahom vo frekvenčných pásmach 874 – 876 a 915 – 
921 MHz  

 
Novým všeobecným povolením úrad upravuje možnosti používania frekvencií 

z frekvenčných úsekov 863 – 868 MHz, 917,4 – 919,4 MHz, 2400 – 2483,5 MHz, 17,1 – 17,3 
GHz a 57 – 71 GHz rádiovými zariadeniami a stanicami pre širokopásmové systémy na prenos 
dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra. 

 
Úrad za účelom zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra 

a predchádzania vzniku škodlivého rušenia vo frekvenčnom úseku 57 GHz až 66 GHz pripravil 
novú online formu povinnej registrácie na Portáli 60 GHz (https://portal60ghz.sk/). Registrovať 
sa budú pevne inštalované vonkajšie stanice prevádzkované vo frekvenčnom úseku 57 GHz 
až 66 GHz.  
 

Úrad vyzýva dotknuté osoby na predkladanie pripomienok k návrhu všeobecného 
povolenia vo verejnej konzultácii, ktoré je možné zasielať v lehote do 30 dní od zverejnenia 
tejto verejnej konzultácie v elektronickej forme na adresu registracia@teleoff.gov.sk alebo 
v písomnej forme na adresu:  

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,  
Odbor správy frekvenčného spektra,  
Továrenská 7,  
P.O. BOX 40,  
828 55 Bratislava 24 

 
V Bratislave, 03. 03. 2021 
 
 
 

Ing. Milan Mizera 
riaditeľ OSFS 
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Údaje o respondentovi 

Názov / meno:  

  __________________________________________________________________ 

Adresa: 

  __________________________________________________________________ 

Kontaktná osoba: 

  __________________________________________________________________ 

Štát: 

  __________________________________________________________________ 

 

Tel.: __________________________    Fax.: ______________________________ 

 

e-mail: 

  __________________________________________________________________ 

 

 


