
Publikujeme otázky a odpovede, ktoré boli riešene dňa 28/11/2017 na spoločnom pracovnom stretnutí  medzi 

Dopravným úradom a zástupcami aeroklubov a letísk, a ktoré vznikali následne v písomnej komunikácií na 

navigacia@nsat.sk    

Otázky a odpovede budeme dopĺňať priebežne, tak ako budú prichádzať. 

 Postup 

Som spokojný s používaním terajšej spoločnej/zdieľanej frekvencie ? 
 
 

NIE, nechcem už naďalej používať spoločnú 
frekvenciu, chcem individuálnu frekvenciu 

ÁNO, chcem aj naďalej používať pôvodnú 
spoločnú frekvenciu  

 
-informujem sa na navigacie@nsat.sk 
o možností pridelenia frekvencií 
 
-píšem žiadosť na DÚ o pridelenie individuálnej 
frekvencie  
 
-dostanem jednorazový platobný predpis na 
úhradu Správneho poplatku 200,-eur 
 
-dostanem Rozhodnutie o pridelení individuálnej 
frekvencií od DÚ 
 
-s Rozhodnutím od DÚ žiadam Úrad pre 
reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb o Povolenie na 
prevádzkovanie rádiového zariadenia 
 
-dostanem Povolenie od Úrad pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb 
 
-ihneď môžem používať pridelenú individuálnu 
frekvenciu s rastrom 8,33kHz 
 
-žiadam LPS š.p., divíziu manažmentu leteckých 
informácií o publikovanie mojej frekvencie 
 
-už nežiadam Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb o Zmenu 
Povolenie na prevádzkovanie rádiového 
zariadenia na pôvodnú spoločnú frekvenciu 
 
-už nepoužívam pôvodnú spoločnú frekvenciu 

 
-nežiadam DÚ o pridelenie individuálnej 
frekvencie 
 
-žiadam Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb o Zmenu 
Povolenia na prevádzkovanie rádiového 
zariadenia na pôvodnú spoločnú frekvenciu 
s rastrom 8,33kHz (4.stlpec v AIC A5/17) 
a k žiadosti prikladám pôvodné Povolenie 
 
-dostanem Zmenu Povolenia od Úradu pre 
reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb za administratívny poplatok 
3,-eur 
 
-žiadam LPS š.p., divíziu manažmentu leteckých 
informácií o publikovanie mojej frekvencie 
 
-dňa 26.04.2018, po 00 hodín UTC nastavím na 
rádiostanici svoju spoločnú frekvenciu s rastrom 
8,33kHz (4.stlpec v AIC A5/17) 
 
-používam naďalej pôvodnú spoločnú frekvenciu 
(4.stlpec v AIC A5/17) 
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1/ Kde nájdem aktuálne informácie o konverzií frekvencií na 8,33kHz? 

http://letectvo.nsat.sk/navigacne-sluzby/komunikacne-navigacne-a-sledovacie-sluzby/frekvencny-manazment/ 

Stránky Dopravný úrad > Civilné letectvo > NAVIGAČNÉ SLUŽBY > Komunikačné, navigačné a sledovacie služby > 

Frekvenčný manažment 

 

 

2/ Čo obsahuje AIC A5/17, bude sa aktualizovať? 

AIC A5/17 obsahuje všetky frekvencie s ladiacim krokom 25kHz, ktoré málo Slovensko registrované k 15.9.2017, 

obsahuje dátumy konverzie týchto frekvencií a výnimiek. AIC A5/17 neobsahuje novo-pridelené frekvencie, ale 

len preklopenie starých (25kHz) na nové (8,3kHz). AIC A5/17 je aktuálny a platný. Aktualizácia sa nepripravuje.  

3/ Kedy začať používať frekvenciu s ladiacim krokom 8.33kHz, publikovanom v AIC A5/17? 

Každý prevádzkovateľ leteckej/lietadlovej rádiostanice je povinný od 00h UTC a k dátumu uvedenému v AIC 

A5/17 naladiť frekvenciu s ladiacim krokom 8,33kHz. Ešte predtým je užívateľ povinný požiadať  Úrad pre 

reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o Zmenu povolenia, ktoré má na pôvodnú frekvenciu 

(25kHz). Po predložení pôvodného Povolenia, úrad vydá Zmenu za poplatok 3,-eur.  

4/ Čo znamená zdieľaná (spoločná) frekvencia? 

To sú frekvencie, obyčajne nechránené, pri ktorých užívateľ nemá právo na ochranu pred rušením od iného 

užívateľa, v zmysle Rádiokomunikačného poriadku. Pri zdieľaných frekvenciách sa od užívateľov očakáva, že svoju 

činnosť budú koordinovať a využívanie frekvencie nebude spôsobovať vzájomné rušenie. Na Slovensku je 9 

takýchto frekvencií a zdieľa ich okolo 35 lokalít. 

5/ Čo znamená individuálna frekvencia a kedy ju môžem začať používať? 

Individuálna frekvencia je skoordinovaná pre konkrétnu lokalitu (súradnice letiska na zemi) a v zmysle 

Rádiokomunikačného poriadku ma garantovanú ochranu minimálne s polomerom 25NM(46km) a do výšky 

4000ft(1200m) od stredu letiska resp. plochy. Túto frekvenciu je možné používať len v konkrétnej lokalite a to 

ihneď, keď dostanete Povolenie od Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Držiteľ 

platného Povolenia je povinný požiadať LPS š.p., divíziu manažmentu leteckých informácií (DAIM 

http://www.lps.sk/sk/sluzby/ais) o publikovanie zmeny tejto frekvencie v AIPe. Za pridelenie individuálnej 

frekvencie sa platí správny poplatok 200,-eur, v zmysle Správneho poriadku.  

6/ Kto môže požiadať o individuálnu frekvenciu? 

O individuálnu frekvenciu môže požiadať prevádzkovateľ (Aeroklub o.z.) resp. majiteľ  letiska, ktorému 

nevyhovuje používanie zdieľanej frekvencie. V prípade, že bude možne skoordinovať frekvenciu pre konkrétnu 

lokalitu v databáze Eurocontrolu, frekvencia bude pridelená. Vzor žiadosti je na stránke DÚ. 

7/ Ktoré letiská už majú pridelenú individuálnu frekvenciu (Feb2018)? 

Prievidza 123.055, Žilina 123.685, Dubnica/Slavnica 122.340, Male Bielce/Partizánské 123.935, Boleráz/Trnava 
132.080, Janova Lehota 118.735, Nové Zamky 120.055, Holič 123.680 
 

8/ Je pridelená frekvencia na dobú neurčitú (na stalo)? 

http://letectvo.nsat.sk/navigacne-sluzby/komunikacne-navigacne-a-sledovacie-sluzby/frekvencny-manazment/
http://nsat.sk/
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V EU regióne sa frekvencie re-koordinujú minimálne 2krát za rok, vo výnimočnom prípade aj častejšie. To 

znamená, že pridelená frekvencia môže byť zmenená kedykoľvek (bez poplatku), praktický aj každých 6 

mesiacov. 

 

9/ Prečo mám žiadať o Povolenie od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb? 

Dopravný úrad(DÚ) koordinuje a prideľuje frekvencie z leteckého pásma, v zmysle Leteckého zákona. Povolenie 

na prevádzkovanie rádiového vysielacieho zariadenia vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb, Odbor správy frekvenčného spektra, Tovarenská 7, 810 06 Bratislava (www.teleoff.gov.sk). 

 

 

 

10/ Môžem používať pôvodnú zdieľanú frekvenciu, ako doteraz,  aj keď už mám pridelenú individuálnu frekvenciu? 

Nie, nepoužívajte zdieľanú frekvenciu, keď už mate pridelenú individuálnu. Individuálnu frekvenciu používate len 

vy a neste nikým rušený, nemusíte svoju činnosť a vysielanie koordinovať s inými užívateľmi. Preto ani nemusíte 

na zdieľanú frekvenciu žiadať Zmenu pôvodného Povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb.   

11/ Dokedy je možne požiadať o individuálnu frekvenciu? 

Ak mate záujem o individuálnu frekvenciu, je treba o ňu požiadať čo najskôr. V zmysle Nariadenia EU č. 

1079/2012 musia byť všetky frekvencie v EU prekonvertované do konca r.2018, preto záujem o získanie nových 

frekvencií od okolitých štátov bude veľký. Všetko nasvedčuje tomu, že získať individuálnu frekvenciu do konca 

r.2018 bude možné jednoduchšie a rýchlejšie, než po tomto dátume.  
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