
Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti  zašlite poštou  na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a 
poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24. 

 

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej 
spôsobilosti 

 
Žiadam o vykonanie skúšky pre:   (požadovaný druh osvedčenia označte krížikom) 
 

A všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby  

B obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I  

C obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II  

D všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby  

E obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby  

F všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu  

G obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu  

H obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty  

I osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu  

J osvedčenie operátora amatérskych staníc (uveďte triedu N alebo E)  

K osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC   

L osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC  

 
 
Meno, priezvisko, titul: .............................................................................................................. 
Dátum narodenia: .............................................................................................................. 
Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, PSČ, mesto):   ......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Kontaktná poštová adresa (vyplňte v prípade, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu) 
.................................................................................................................................................... 
Dosiahnutý stupeň vzdelania:  ................................................................................................... 

 
K žiadosti je potrebné priložiť: 
1. Fotografia: 

 dve rovnaké fotografie rozmerov  3 x 3,5 cm (osvedčenia A až H, K, L) 

 jedna fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm (osvedčenie J) 
2. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej 

spôsobilosti v hodnote určenej podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom 
znení: 

 pre osvedčenia A, B, C, F, G, H, J – v hodnote 20 eur 

 pre osvedčenia D, E, I, K, L – v hodnote 30 eur     
 
V prípade, že požadované prílohy (1 a 2) nebudú doručené spolu so žiadosťou, bude žiadosť 
vrátená na adresu trvalého pobytu. 
 
Správne poplatky je možné platiť elektronickými kolkami, v hotovosti do pokladnice úradu, 
poštovým poukazom na účet úradu alebo prevodom z účtu v banke na účet úradu.  
 
 
 
Poznámka:  
V prípade neospravedlnenej neúčasti na skúške vráti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb žiadosť obsahujúcu osobné údaje na adresu trvalého pobytu. Správny poplatok pre vydanie osvedčenia  
o osobitnej odbornej spôsobilosti sa nevracia. 

 
 
 
 
 
 
V .................................... dňa ................... ................................................................... 

                podpis žiadateľa 
 
Úradné záznamy: (vyplní Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) 


