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ných rádiom s kanálovým rozstupom 
8,33 kHz  
S účinnosťou od 1. januára 2018 UFN 

AIC A 2/17 – Handling of 8.33 kHz non-equipped 
state aircraft  
 
With effect from 1 January 2018 UFN 

1. Úvod 

Tento letecký obežník poskytuje informáciu ohľadom 
zámerov LPS SR, š. p., ako poskytovateľa letových 
prevádzkových služieb ohľadom rozšírenia používania 
frekvencií s kanálovým rozstupom 8,33 kHz pod FL 195 
v súvislosti s implementáciou vykonávacieho nariade-
nia Komisie (EÚ) č. 1079/2012 zo 16. novembra 2012, 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na kanálový rozstup 
pri hlasovej komunikácii pre jednotný európsky vzdušný 
priestor. 

Tento letecký obežník nadväzuje na informácie už 
uvedené v AIC A 6/16 a AIC C 4/15. 

1. Introduction 

The purpose of this AIC is to provide information on the 
intentions of LPS SR, š. p., as an ANSP concerning the 
implementation of 8.33 kHz channel spacing below 
FL 195 with regard to the implementation of the 
Commission Implementing Regulation (EU) No 
1079/2012 of 16 November 2012 laying down 
requirements for voice channels spacing for the Single 
European Sky.  
 

This AIC is related to the information previously stated 
in AIC A 6/16. 

 
2. Predmet 

V nadväznosti na článok 9 odsek 12 vyššie uvedeného 
vykonávacieho nariadenia Komisie, LPS SR, š. p., 
plánuje na hlasovú komunikáciu vzhľadom na hornatý 
charakter krajiny pre štátne lietadlá nevybavené 
rádiom s kanálovým rozstupom 8,33 kHz vo 
vzdušnom priestore FIR Bratislava používať: 

 UHF frekvencie pre lety nad FL 195  
 a  

 VHF frekvencie s kanálovým rozstupom 
25 kHz pre lety pod FL 195. 

V prípade, že štátne lietadlo nie je vybavené rádiom 
s kanálovým rozstupom 8,33 kHz a plánuje stúpanie 
alebo klesanie vo FIR Bratislava cez FL 195 (vrátane 
príletov a odletov zo slovenských letísk), musí byť 
vybavené obidvoma typmi rádiostaníc, tzn. 
s kanálovým rozstupom 25 kHz v pásme UHF aj VHF. 

Kapacitné limity pre bezpečnú obsluhu štátnych 
lietadiel nevybavených rádiom s kanálovým rozstupom 
8,33 kHz pre všetky ATS stanovištia v rámci FIR 
Bratislava sú stanovené na 1 (jedno) štátne lietadlo 
nevybavené rádiom s kanálovým rozstupom 
8,33 kHz v danom čase. Od 1. januára 2018 štátne 
lietadlá požadujúce ATS služby a presahujúce tento 
limit môžu byť zdržané alebo byť predmetom ďalších 
obmedzení. 

 

2. Subject 

Following article 9 paragraph 12 of the above 
mentioned Commission Implementing Regulation and 
due to the mountainous nature of the country, LPS SR, 
š. p., intends to use the following for the handling of 
8.33 kHz non-equipped state aircraft within 
Bratislava FIR: 

 UHF frequencies for flights above FL 195 
and 

 VHF 25 kHz channel spaced frequencies 
for flights below FL 195. 

In case a 8.33 kHz non-equipped state aircraft plans to 
climb or descend in Bratislava FIR via FL 195 
(including arrivals and departures from Slovak 
aerodromes), it has to be equipped with both types of 
radio equipment i.e. the UHF and also VHF band with 
25 kHz channel spacing. 

Capacity limits for the safe handling of 8.33 kHz non-
equipped state aircraft binding for all ATS units within 
Bratislava FIR is 1 (one) 8.33 kHz non-equipped state 
aircraft at a time. As of 1st January 2018 state aircraft 
requesting ATS services and exceeding this limit may 
be delayed or be subject to further restrictions. 
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3. Doplňujúce informácie 

Pre viac informácií ohľadom implementácie 8,33 kHz 
kanálového rozstupu pod FL 195 vo FIR Bratislava 
kontaktujte: 
 
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, 
štátny podnik 
Ivanská cesta 93 
823 07 Bratislava 216  
 
Tel.: 02/4857 2500 
Email: vhfchannelspacing833@lps.sk 
 
alebo 
 
Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, 
Letisko M. R. Štefánika 
823 05 Bratislava 21 
 

3. Additional information 

For further information concerning the implementation 
of 8.33 kHz channel spacing below FL 195 within 
Bratislava FIR you may contact: 
 
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, 
štátny podnik 
Ivanská cesta 93 
823 07 Bratislava 216 
Slovak Republic 
Tel.: +421/2/4857 2500 
Email: vhfchannelspacing833@lps.sk  
 
or 
 
Transport Authority, Civil Aviation Division, 
M. R. Štefánik Airport, 
823 05 Bratislava 21 
Slovak Republic 
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