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AKTUALITY

Rádiožurnál: Rádioamatéri časť činností 
TÚ SR poznajú, čo ale nevedia je to, koľko 
nás daňových poplatníkov stojí jeho čin-
nosť. Mohli by ste nám stručne vysvetliť, 
akým spôsobom je TÚ SR financovaný?

LM: Činnosť TÚ SR nestojí štát ani cent. 
TÚ SR je financovaný refinančným mecha-
nizmom z úhrad, ktoré určuje a vyberá podľa 
zákona o elektronických komunikáciách. Zjed-
nodušene sa dá povedať, že činnosť TÚ SR 
platia telekomunikační operátori a ďalší uží-
vatelia frekvenčného spektra. Príjmy TÚ SR 
sú na takej úrovni, ktorá plne pokrýva všetky 
jeho náklady a aj príp. neočakávané výdavky.

Rádiožurnál: Máte za sebou bohatú ma-
nažérsku kariéru a predsedom TÚ SR ste 
od roku 2009. Nájde si vrcholový manažér 
čas na hobby? Ak áno, aké je vaše hobby 
a aký je váš vzťah k rádioamatérskemu vy-
sielaniu?

LM: Je to otázka time managementu. V mi-
nulosti som bol aktívny športovec, venoval som 
sa judu. Získal som titul vicemajstra Slovenska 
a ďalšie ocenenia. Neskôr sa mojou vášňou 
stalo lietanie, ktorému sa venujem dodnes. 
Napriek tomu, že nie som rádioamatér, mám 
k rádioamatérstvu blízky vzťah. Môj otec bol 
rádioamatér…

Rádiožurnál: Ako by ste stručne zhodno-
tili predchádzajúci rok z pohľadu rádioama-
térskeho vysielania?

LM: Aj v predchádzajúcom roku pokračo-
vala výborná spolupráca s rádioamatérmi a so 
Slovenským zväzom rádioamatérov (SZR). 
TÚ SR s rádioamatérmi pravidelne spolupra-
cuje pri plánovaní a realizácii skúšok osobitnej 
odbornej spôsobilosti pre rádioamatérov. Bez 
úspešného absolvovania skúšky nie je možné 
získať rádioamatérske povolenie. Skúšky sa 
v minulom roku konali trikrát a úspešne ich 
zvládlo 42 záujemcov. V spolupráci so SZR 
sme predložili predkladateľovi nového zákona 
o elektronických komunikáciách návrh na zní-
ženie veku, od ktorého sa môže záujemca stať 
držiteľom rádioamatérskeho povolenia. Vďa-
ka tomu sme dosiahli zníženie minimálneho 
veku z pätnástich na štrnásť rokov. Návrhy 
na zníženie minimálneho veku pod túto hrani-
cu neboli akceptované. Voči konaniu takýchto 
osôb, ak by sa dopustili porušenia zákona, by 
nebolo možné vyvodiť zodpovednosť. Ďalšou 
novinkou je zníženie úhrady za právo používať 
frekvencie. Úhrada za frekvencie a identifikač-
ný znak amatérskej stanice počas celej doby 
platnosti individuálneho povolenia je od nové-
ho roku 3 eurá. Identifikačný znak, pridelený 
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pre potrebu konania súťaže, alebo príležitostný 
identifikačný znak sa nespoplatňuje. V praxi 
nejde o veľkú úsporu, dôležitejší je fakt, že 
rádioamatéri, v porovnaní s inými užívateľmi 
frekvencií, platia dlhodobo len symbolickú 
úhradu. Rádioamatéri častokrát podnikajú ale-
bo pracujú v odvetví blízkom ich hobby. 

Bol by som rád, ak by aj iní užívatelia frek-
vencií dodržiavali stanovené podmienky tak, 
ako rádioamatéri. Bohužiaľ, aj medzi rádioa-
matérmi sa nájdu takí, ktorí stanovené pod-
mienky nedodržiavajú. Chcel by som touto 
cestou upozorniť tých niekoľko málo jednotliv-
cov, ktorí kazia dobré meno slovenským rádio-
amatérom. Hovorím o niektorých jednotlivcoch 
vysielajúcich v krúžku na pásme osemdesia-
tich metrov a o niektorých ďalších. Nebudem 
verejne nikoho pranierovať, ten, koho sa to 
týka, by si mal rýchlo vstúpiť do svedomia, 
pokiaľ ešte nie je neskoro. V opačnom prípa-
de musí počítať so sankciami. Je potrebné si 
uvedomiť, že niektoré témy na rádioamatérske 
pásma nepatria. Podľa povoľovacích podmie-
nok rádioamatérske vysielanie slúži na vysie-
lanie správ, ktoré sa týkajú rádioamatérskej 
činnosti a rádioamatérov. V diskusných krúž-
koch sa stáva, že účastníci zabúdajú na vola-
cie znaky. Na začiatku a na konci spojenia je 
potrebné uvádzať volacie znaky vždy a pri dlh-
ších spojeniach uvádzať aspoň vlastný znak 
raz za päť minút. Zrejme nemusím pripomínať, 
že do obsahu rádioamatérskeho vysielania ne-
patria vulgárne a neslušné výrazy. Verím, že 
po tomto upozornení už podobné správanie 
nezaznamenáme. 

Ale vrátim sa k príjemnejšej téme. V minu-
lom roku ma potešilo, ako rádioamatéri repre-
zentovali Slovensko. Týkalo sa to nielen expe-
dícií a výsledkov v pretekoch, ale aj vysielania 
s príležitostnými volacími znakmi počas maj-
strovstiev sveta v ľadovom hokeji a vydávania 
diplomov. Úprimne ďakujem každému rádio- 
amatérovi, ktorý šíri dobré meno Slovenska vo 
svete a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Rádiožurnál: Ďakujem za rozhovor.
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