ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB
Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1
zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o elektronických komunikáciách“) vydáva:
Všeobecné povolenie č. VPR - 13/2022
na používanie frekvencií 448,070 MHz a 448,170 MHz pri prevádzkovaní telemetrických rádiových
zariadení (ďalej len „rádiové zariadenia1)“).
Článok I
Základné ustanovenia a vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Toto všeobecné povolenie určuje podmienky, za ktorých je možné používať frekvencie pri
prevádzkovaní rádiových zariadení, ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v tabuľke
v článku II, ods. 3.

(2)

Všeobecné povolenie oprávňuje každú osobu na území Slovenskej republiky (ďalej len
„prevádzkovateľ“) používať frekvencie za podmienok uvedených v tomto povolení.

(3)

Na účely tohto všeobecného povolenia sa rozumie
a) prednostnou rádiokomunikačnou službou služba, ktorá nesmie byť rušená2) stanicami podružnej
služby3) a v Národnej tabuľke frekvenčného spektra je označovaná veľkým tlačeným písmom.
Článok II
Podmienky, za ktorých je možné používať frekvencie

(1)

Frekvencie je povolené používať iba na prenos dát.

(2)

Prevádzka rádiových zariadení s nepretržitým vysielaním nie je povolená. Pomer doby vysielania
k dobe prestávky musí byť menší ako 1:10, pričom dĺžka jedného vysielania nesmie presiahnuť
viac ako 10 sekúnd.

(3)

Podmienky efektívneho používania frekvencií podľa tohto všeobecného povolenia sú stanovené
takto:
Frekvencia

Maximálny výkon

Maximálny kanálový
rozsah

448,070 MHz

500 mW e.r.p.

20 kHz

448,170 MHz

500 mW e.r.p.

20 kHz

(4)

Rádiové zariadenie je prevádzkované ako pohyblivá alebo pevná stanica, pričom výška antény nad
terénom nie je obmedzená.

(5)

Na rádiových zariadeniach nie je povolené vykonávať akékoľvek softvérové alebo mechanické
úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti. K staniciam sa nesmú pripájať externé
zosilňovače.

(6)

Rádiové zariadenia nie je povolené pripájať k verejným elektronickým komunikačným sieťam, ani
prostredníctvom nich poskytovať elektronické komunikačné služby.

§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
§ 2 ods. 39 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
3)
Kapitola 2, časť II, Čl. 5.26 Rádiokomunikačného poriadku ITU.
1)
2)

2

(7)

Ak rádiové zariadenie prestane spĺňať požiadavky podľa tohto všeobecného povolenia v dôsledku
poruchy, prevádzkovateľ rádiového zariadenia je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné
opatrenia na zamedzenie rušenia alebo ukončiť prevádzkovanie rádiového zariadenia.

(8)

Prevádzkovateľ rádiového zariadenia, ktorý prevádzkuje rádiové zariadenie na základe tohto
všeobecného povolenia, nesmie spôsobovať škodlivé rušenie 4) prednostnej rádiokomunikačnej
službe5) a nemôže uplatňovať nárok na ochranu rádiových zariadení pred rušením pochádzajúcim
od iných rádiokomunikačných služieb.

(9)

Prevádzkovateľ rádiového zariadenia, ktorý prevádzkuje rádiové zariadenie na základe tohto
všeobecného povolenia, má právo požadovať ochranu pred škodlivým rušením od rádiových
zariadení rovnakej alebo inej podružnej služby prevádzkovaných na základe tohto alebo iných
všeobecných povolení, ak boli uvedené do prevádzky neskôr.

Článok III
Zrušovacie ustanovenie
(1)

Zrušuje sa všeobecné povolenie č. VPR - 22/2012 na používanie frekvencií 448,070 MHz a
448,170 MHz pri prevádzkovaní telemetrických rádiových zariadení.

Článok IV
Účinnosť
Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.
V Bratislave 19.09.2022.

Ing. Ivan Marták, v. r.
predseda úradu

4)
5)

§ 2 ods. 40 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Kapitola 2, časť II, Čl. 5.25 Rádiokomunikačného poriadku ITU.

