VEREJNÁ KONZULTÁCIA
k návrhu všeobecného povolenia
VPR – 14/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní koncových zariadení
verejných elektronických komunikačných sietí.
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 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“) vydáva všeobecné povolenia na používanie frekvencií
a určuje podmienky, za ktorých je možné používať frekvencie a na ktoré nie je potrebné individuálne
povolenie na používanie frekvencií.
Podľa § 131 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách úrad uvedie do súladu s týmto
zákonom platné všeobecné povolenie a všeobecné povolenie na používanie frekvencií vydané podľa
doterajších predpisov najneskôr do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
Na základe uvedených ustanovení úrad predkladá na pripomienky vo verejnej konzultácii, podľa §
17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, návrh nového všeobecného povolenia
s nasledujúcimi aktualizáciami:



Všeobecné povolenie VPR-14/2022 zrušuje všeobecné povolenie č. VPR - 05/20191).
Podmienky stanovené v Čl. II zodpovedajú požiadavkám osobitných predpisov:

1) rozhodnutie Európskeho rádiokomunikačného výboru (ďalej len „ERC“) ERC/DEC/(95)01 a
rozhodnutia Výboru pre elektronické komunikácie (ECC – Electronic Communications Committee)
Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT - European
Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ECC/DEC(12)01 o výnimke z
individuálneho povoľovania a voľnom pohybe a používaní pozemných a satelitných koncových
zariadení pracujúcich pod kontrolou sietí, ECC/DEC/(06)07 o harmonizovanom využívaní
systémov GSM a LTE na palubách lietadiel vo frekvenčných pásmach 1710 - 1785 MHz a 1805 1880 MHz a palubných systémov UMTS vo frekvenčných pásmach 1920 - 1980 MHz a 2110 - 2170
MHz,
2) vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2016/2317/EU zo 16. decembra 2016 [C(2016) 8413], ktorým
sa mení rozhodnutie Komisie 2008/294/EC a rozhodnutie Komisie 2013/654/EU s cieľom uľahčiť
prevádzkovanie mobilnej komunikácie na palubách lietadiel (služby MCA) v Únií,
3) rozhodnutie ECC/DEC/(08)08 o harmonizovanom využívaní systémov GSM vo frekvenčných
pásmach 900 MHz a 1800 MHz, UMTS systémov vo frekvenčnom pásme 2 GHz a LTE systémov
vo frekvenčných pásmach 1800 MHz a 2,6 GHz na palubách plavidiel,
4) vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2017/191/EU z 1. februára 2017 [C(2017) 450], ktorým sa
mení rozhodnutie 2010/166/EU s cieľom zavedenia nových technológií a frekvenčných pásiem pre
služby mobilnej komunikácie na palubách plavidiel(služby MCV) v Európskej únii a odporúčanie
Európskej komisie č. 2010/167/EU o povolení systémov pre mobilné komunikačné služby na
palubách plavidiel (služby MCV).
5) Ďalej sa týmto všeobecným povolením implementujú vykonávacie rozhodnutia Komisie o
harmonizovaných frekvenčných pásmach 700 MHz (2016/687/EU), 800 MHz (2010/267/EU) a
2600 MHz (2008/477/EC) pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné
služby, rozhodnutia ECC pre frekvenčné pásma 700 MHz (ECC/DEC/(15)01), 800 MHz
(ECC/DEC/(09)03) a 2600 MHz (ECC/DEC/(05)05).
6) V súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2022/173 zo 7. februára 2022, o harmonizácii
frekvenčných pásiem 900 MHz a 1 800 MHz využívaných v rámci pozemských systémov, ktorými
Všeobecné povolenie č. VPR - 05/2019 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz,
1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných
sietí.
1)
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sa zabezpečuje poskytovanie elektronických komunikačných služieb v Únii, a o zrušení
rozhodnutia 2009/766/ES.
Úrad vyzýva dotknuté osoby na predkladanie pripomienok so zdôvodnením k dokumentu vo
verejnej konzultácii, ktoré je možné zasielať v písomnej forme v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia
návrhu na adresu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
Odbor správy frekvenčného spektra,
Továrenská 7,
P.O. BOX 40,
828 55 Bratislava 24
alebo v elektronickej forme na adresu: e-podatelna@teleoff.gov.sk.
V Bratislave, 12.08.2022

Ing. Milan Mizera
riaditeľ OSFS

3

Údaje o respondentovi

Názov / meno:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Štát:
Tel.:
e-mail:

