
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  

a poštových služieb 
Odbor správy frekvenčného spektra 

Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24 

 

Rozhodnutie č.:      1210561014  Bratislava, 11. februára 2022  

Č. správ. konania:  4723/OSFS/2022-2887 
 
 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor 
správy frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy                
v oblasti elektronických komunikácií podľa § 5, § 6 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“)  a § 4 ods. 1 písm. b), ods. 5 písm. a) bod 1., 2. a písm. g) 
zákona č. 452/2021  Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) vo veci žiadosti 
žiadateľa             (ďalej len „držiteľ individuálneho povolenia“ alebo „účastník 
konania“) o zmene a predĺžení platnosti individuálneho povolenia na používanie 
frekvencií č. 1210561014 zo dňa 26.07.2012  
 

r o z h o d o l 
 

podľa § 42 ods. 10 ZEK sa platnosť individuálneho povolenia č. 1210561014  

predlžuje do 26.07.2032. 

 

Ďalej sa vo vyššie uvedenom rozhodnutí podľa § 43 ods. 1 písm. d) v spojení s 

§  35  ods.  1 a 2 ZEK vykonáva nasledujúca zmena a rozhodnutie sa dopĺňa 

o pridelenie jednopísmenovej volacej značky takto: 
 
 Úrad povoľuje držiteľovi individuálneho povolenia používať jednopísmenovú 
volaciu značku           výhradne počas účasti na medzinárodných KV a VKV 
pretekoch amatérskych staníc, okrem tých, ktoré sú určené len pre české a 
slovenské amatérske stanice. 
 

Volaciu značku              možno používať  do 31.01.2023. 
 
 Ostatné časti individuálneho povolenia na používanie frekvencií  
č. 1210561014 zo dňa 26.07.2012 ostávajú nezmenené. Nadobudnutím 
právoplatnosti sa toto rozhodnutie stáva neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 
č.1210561014  a je viazané podmienkami v ňom uvedenými. 

 

Odôvodnenie: 
 
 Účastník konania doručil dňa 10.02.2022 žiadosť o predĺženie  platnosti 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 1210561014 zo dňa 
26.07.2012. Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia bola doručená v 
lehote stanovenej v § 42 ods. 10 ZEK. 
  

Účastník konania ďalej doručil dňa 10.02.2022 žiadosť o zmenu 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 1210561014 zo dňa 26.07.2012   
podľa § 43 ods. 1 písm. d) ZEK. Zmena sa týka pridelenia jednopísmenovej volacej 



značky na rok 2022, na účely použitia volacej značky na medzinárodných 
rádioamatérskych súťažiach. 
 
 Podľa § 43 ods. 3 ZEK „ak ide o zmenu individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií podľa odseku 1 písm. d), zámer zmeny vypracuje držiteľ 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ak si úrad zámer zmeny 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií vyžiada“. 
 
 Úrad si v súlade s § 43 ods. 3 ZEK nevyžiadal zámer zmeny individuálneho 
povolenia na používanie frekvencií.  
 
 Podľa § 43 ods. 7  písm. a) ZEK „Ak ide o zmenu individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií, úrad vykoná verejnú konzultáciu. Ak ide o mimoriadne 
okolnosti, ktorými sú ohrozené ciele, zásady a princípy podľa § 1 a 7, lehota podľa § 
17 ods. 1 na doručenie pripomienok môže byť primerane skrátená. Povinnosť 
vykonať verejnú konzultáciu sa nevzťahuje na zmeny individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií, ktoré podstatným spôsobom nemenia jeho obsah a ktoré boli 
požadované alebo odsúhlasené držiteľom individuálneho povolenia“. 
 
 Úrad žiadosť účastníka konania posúdil a keďže navrhované zmeny 
individuálneho povolenia podstatným spôsobom nemenia jeho obsah a zmeny boli 
požadované alebo odsúhlasené držiteľom individuálneho povolenia, úrad nevykonal 
verejnú konzultáciu k zmene individuálneho povolenia v súlade s § 43 ods. 7  písm. 
a) ZEK.  
 
 Úrad žiadosti účastníka konania posúdil ako odôvodnené a rozhodol 
o predĺžení platnosti tohto individuálneho povolenia podľa § 42 ods. 10 zákona 
o elektronických komunikáciách a o zmene tohto individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií podľa § 43 ods. 1 písm. d) ZEK tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 
 

Poučenie: 

 
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 
odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24. 
 
 Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  Ing. Milan Mizera 

                                                        riaditeľ odboru  
 


