VEREJNÁ KONZULTÁCIA
k návrhu všeobecného povolenia
VPR – XY/2021
ruší VPR – 18/2012 na používanie frekvenčných pásiem 1 525 – 1 559 MHz a 1 626,5 - 1
660,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby, ktoré sú
súčasťou pozemných pohyblivých terminálov EMS MSSAT,
VPR – 01/2013 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 137 MHz a 150 MHz pri
prevádzke osobných komunikačných zariadení družicovej služby,
VPR – 03/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke
vysielacích rádiových zariadení družicovej služby a
VPR – 13/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 – 30 GHz pri
prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby.
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 – XY/2021 v súlade s nasledujúcimi rozhodnutiami Výboru pre
elektronické komunikácie :













Rozhodnutie ERC/DEC/(99)05 z 10. marca 1999 o voľnom obehu a vyňatí spod
individuálneho povolenia terminálov osobnej družicovej komunikácie vo frekvenčných
pásmach pod 1 GHz pracujúce v družicovej pohyblivej službe,
Rozhodnutie ERC/DEC/(99)06 z 10. marca 1999 o harmonizácii frekvenčného
spektra pre terminály osobnej družicovej komunikácie pod 1 GHz (S-PCS<1 GHz),
Rozhodnutie ERC/DEC/(00)07 z 19. októbra 2000 so zmenou 4. marca 2016
o spoločnom využívaní frekvenčného pásma 17,70 – 19,70 GHz pevnou službou
a zemskými stanicami pevnej družicovej služby,
Rozhodnutie ERC/DEC/(00)08 z 19. októbra 2000 o použití frekvenčného pásma
10,70 – 12,50 GHz pevnou službou, zemskými stanicami družicovej rozhlasovej
a televíznej služby a pevnej družicovej služby (vzostupný smer),
Rozhodnutie ECC/DEC/(04)09 z 12. novembra 2004 o určení pásiem 1518 - 1525
MHz a 1670 - 1675 MHz pre systémy pohyblivej družicovej služby,
Rozhodnutie ECC/DEC/(05)01 z 18. marca so zmenou 8. mája 2019 o využívaní
frekvenčného pásma 27,50 – 29,50 pevnou službou a nekoordinovanými zemskými
stanicami pevnej družicovej služby,
Rozhodnutie ECC/DEC/(05)08 z 24. júna 2015 o dostupnosti frekvenčných pásiem
pre aplikácie pevnej družicovej služby s vysokou hustotou (zostupný a vzostupný
smer),
Rozhodnutie ECC/DEC/(05)11 z 24. júna 2005 so zmenou z 8. mája 2019 o voľnom
obehu a použití leteckých zemských staníc pracujúcich vo frekvenčných pásmach
14,00 – 14,50 GHz (vzostupný smer) a 10,70 – 11,70 GHz, 12,50 – 12,75 GHz
(zostupný smer),
Rozhodnutie ECC/DEC/(06)02 z 24. marca 2006 o vyňatí spod individuálneho
povolenia pre družicové terminály s nízkym e.i.r.p. (LEST) fungujúce vo frekvenčných
pásmach 10,70 - 12,75 GHz alebo 19,70 - 20,20 GHz v zostupnom smere a 14,00 14,25 GHz alebo 29,50 - 30,00 GHz vo vzostupnom smere,
Rozhodnutie ECC/DEC/(06)03 z 24. marca 2006 o vyňatí spod individuálneho
povolenia pre družicové terminály s vysokým e.i.r.p. (HEST) fungujúce vo














frekvenčných pásmach 10,70 - 12,75 GHz alebo 19,70 - 20,20 GHz v zostupnom
smere a 14,00 - 14,25 GHz alebo 29,50 - 30,00 GHz vo vzostupnom smere,
Rozhodnutie ECC/DEC/(09)02 z 26. júna 2009 so zmenou z 2. novembra 2012 o
harmonizovaní pásiem 1610–1626,5 MHz a 2483,5–2500 MHz na použitie systémami
pohyblivej družicovej služby,
Rozhodnutie ECC/DEC/(09)04 z 30. októbra 2009 o voľnom obehu, využití a vyňatí
spod individuálneho povolenia pohyblivých družicových terminálov určených iba na
vysielanie, ktoré fungujú v pásme 1613,8 - 1626,5 MHz,
Rozhodnutie ECC/DEC(12)01 z 1. júna 2012 so zmenou dňa 18. novembra 2016
o voľnom obehu, využití a vyňatí spod individuálneho povolenia zemských
a družicových pohyblivých terminálov pod kontrolou NCF,
Rozhodnutie ECC/DEC/(13)01 z 8. marca 2013 so zmenou 26. októbra 2018
o harmonizácii, voľnom obehu a vyňatí spod individuálneho povolenia zemských
staníc na pohyblivých platformách (ESOMPs) pracujúcich vo frekvenčných pásmach
17, 30 – 20,20 GHz a 27,50 – 30,00 GHz,
Rozhodnutie ECC/DEC/(17)04 z 30. júna 2017 o harmonizovanom využití a vyňatí
spod individuálneho povolenia pevných zemských staníc pracujúcich s NGSO
družicovými systémami pevnej družicovej služby vo frekvenčných pásmach 10,7 12,75 GHz a 14,0 - 14,5 GHz,
Rozhodnutie ECC/DEC/(18)04 zo 6. júla 2018 o voľnom obehu, harmonizovanom
využití a vyňatí spod individuálneho povolenia zemských staníc v pohybe (ESIM)
pracujúcich s GSO družicovými systémami vo frekvenčných pásmach 10,7 - 12,75
GHz a 14,0 - 14,5 GHz,
Rozhodnutie ECC/DEC/(18)05 zo 6. júla 2018 o voľnom obehu, harmonizovanom
využití a vyňatí spod individuálneho povolenia zemských staníc v pohybe (ESIM)
pracujúcich s NGSO družicovými systémami vo frekvenčných pásmach 10,7 - 12,75
GHz a 14,0 - 14,5 GHz,
Rozhodnutie ECC/DEC/(19)04 zo 6. marca 2020 o voľnom obehu, harmonizovanom
využití a vyňatí spod individuálneho povolenia staníc na palube lietadiel pracujúcich s
GSO a NGSO systémami vo frekvenčných pásmach 12,75 - 13,25 GHz (vzostupný
smer) a 10,7 - 12,75 GHz (zostupný smer).

Novým všeobecným povolením úrad upravuje možnosti používania frekvencií vo
frekvenčnom pásme 0 – 30 GHz pri prevádzkovaní vysielacích staníc družicovej služby.
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 frequency@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, 19.05.2021

Ing. Milan Mizera
riaditeľ OSFS

Údaje o respondentovi
Názov / meno:
__________________________________________________________________
Adresa:
__________________________________________________________________
Kontaktná osoba:
__________________________________________________________________
Štát:
__________________________________________________________________

Tel.: __________________________ Fax.: ______________________________

e-mail:
__________________________________________________________________

