
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb 

Odbor správy frekvenčného spektra 
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24 

 
 
Rozhodnutie č.:      1910561034 Bratislava, 05. mája 2022 
Č. správ. konania:  6804/OSFS/2022-9692  
 
 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 „ZEK“) vo veci žiadosti žiadateľa                  (ďalej len „držiteľ 
individuálneho povolenia“ alebo „účastník konania“) o zmene individuálneho 
povolenia na používanie frekvencií č. 1910561034 zo dňa 14.10.2019 

 
r o z h o d o l 

 
podľa § 43 ods. 1 písm. d) v spojení s §  35  ods.  1 a 2 ZEK. Vo vyššie uvedenom 
rozhodnutí sa vykonáva nasledujúca zmena a rozhodnutie sa dopĺňa o: 
 

Volacia značka podľa § 35 
ods. 2 písm. f) ZEK 

  

 

Platnosť povolenia podľa 
§ 35 ods. 2 písm. g) ZEK 

 E    

 

Povolené frekvencie 
podľa § 35 ods. 2 písm. e) 
ZEK 

5351,5 - 5366,5 kHz; 69,9 - 70,5 MHz a podľa 
povoľovacích podmienok, ktoré tvoria prílohu tohto 
rozhodnutia a sú jeho súčasťou. 

 

Technické a prevádzkové podmienky potrebné na predchádzanie škodlivému 
rušeniu a na zabezpečenie ochrany verejného zdravia pred účinkami 
elektromagnetického poľa podľa § 35 ods. 2 písm. d) ZEK 

Držiteľ povolenia je oprávnený používať povolené frekvencie vo frekvenčných 
pásmach 5 MHz a 70 MHz takto: 

Pásmo 
Frekvencia   

[kHz] 
Max. šírka 
pásma [Hz] 

Druh prevádzky Poznámky a centrá aktivít 

5 MHz 

5351,5 – 5354,0 500 CW, DIGI  max. 15 W EiRP 

5354,0 – 5366,0 2700 FONE, DIGI, CW  max. 15 W EiRP 

5366,0 – 5366,5 20 úzkopásmové módy  max. 15 W EiRP 

Pri SSB prevádzke sa používa horné postranné pásmo (USB) a najvyššia frekvencia, na ktorú je možné sa 
naladiť, je 5363 kHz. 

70 MHz 

69900 – 70000 2700 FONE, CW, DIGI  

70000 – 70090 1000 CW, DIGI  koordinované majáky 

70090 – 70100 1000 Majáky                                dočasné a osobné majáky 

70100 – 70250 2700 FONE, CW, DIGI 

70185 CA crossband spojenia 

70200 volacia frekvencia pre CW/SSB 

70250 volacia frekvencia pre MS 

70250 – 70294 12 kHz AM, FM 
70260 volacia frekvencia pre AM/FM 

70270 CA DIGI 

70294 – 70500 12 kHz FM kanály, odstup 70312.5,7032.5 digitálne komunikácie 



12,5 kHz 70462.5,7047.5 digitálne komunikácie 

70487.5 digitálne komunikácie 

70450 volací kanál pre FM 

Rádioamatérska prevádzka vo frekvenčných pásmach 5 MHz a 70 MHz  
je v kategórii podružnej služby. Stanice podružnej služby nesmú spôsobovať 
škodlivé rušenie staniciam prednostnej alebo povolenej služby. V prípade vzniku 
škodlivého rušenia prednostnej alebo povolenej služby, je žiadateľ povinný 
bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie 
zariadenia. 

 
Odôvodnenie: 
 

Účastník konania doručil dňa 12.04.2022 žiadosť o zmenu individuálneho 
povolenia na používanie frekvencií č. 1910561034 zo dňa 14.10.2019 podľa § 43 
ods. 1 písm. d) ZEK. Účastník konania požadoval pridelenie frekvencií z 
frekvenčných pásiem 5 MHz a 70 MHz za účelom používania týchto frekvencií 
rádiovým zariadením amatérskej služby. Účastník konania ďalej požadoval zmenu 
volacej značky a zmenu triedy operátora z dôvodu úspešného absolvovania skúšok 
odbornej spôsobilosti triedy operátora E. 
 
 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 považuje žiadosť účastníka konania za dôvodnú a rozhodol 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. 

 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti. 
 
 
 
 
 

Ing. Milan Mizera 
riaditeľ odboru  

 
 


