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Vyhodnotenie verejnej konzultácie o ďalšom využívaní frekvencií v pásmach 900 MHz, 1800 
MHz a 450 MHz pre mobilné elektronické komunikačné služby 

  
Dňa 09.02.2011 bol na stránke www.teleoff.gov.sk zverejnený materiál Telekomunikačného úradu SR 

(ďalej len „TÚ SR“) pod názvom Verejná konzultácia o ďalšom využívaní frekvencií v pásmach 900 

MHz, 1800 MHz a 450 MHz pre mobilné elektronické komunikačné služby. Všetkým 

prispievateľom do tejto verejnej konzultácie ďakujeme. Príspevky predložili nasledujúce subjekty, ktorých 

odpovede uvádzame bez editácie: 

 
P.č. 

 

 
 Názov / meno účastníka verejnej konzultácie  

 

 
Dátum prijatia 

príspevku 
 

1. 
 

Ing. Marián Stanček 
 

        09.02.2011 
 

2. Ing. Štefan Gyurík 10.02.2011 

3. Gejza Steinhübel 10.02.2011 

4. Dávid Vagaský 11.02.2011 

5. Krajčí 14.02.2011 

6. Pavel Kollár 16.02.2011 

7. Protimonopolný úrad SR 22.02.2011 

8. Slovenský odborový zväz pôšt a telekomunikácií 24.02.2011 

9. Odborový zväz Telekom 24.02.2011 

10. Deutsch–Slowakischde Industrie-und Handelskammer /Slovensko–
nemecká obchodná a priemyselná komora 

28.02.2011 

11.   Slovak Telekom, a.s. 28.02.2011 

12.   Vladimír Mlatko  28.02.2011 

13.   Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 28.02.2011 

14.   Orange Slovensko, a.s. 01.03.2011 

15.   Fórum pre komunikačné technológie / CTF 01.03.2011 

16.   Americká obchodná komora v SR 01.03.2011 

17.   Podnikateľská aliancia Slovenska 01.03.2011 

18.   Združenie občianskej sebaobrany ZOS 02.03.2011 

19.   DSi data s.r.o. 07.03.2011 

 
Predmetom verejnej konzultácie boli otázky, ktoré nájdete uvedené nižšie. Pre lepšiu informovanosť 

verejnosti sme odpovede prispievateľov zosumarizovali pri jednotlivých otázkach: 

1.   Domnievate sa, že by individuálne povolenia na používanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz mali byť súčasným prevádzkovateľom predĺžené, 
alebo by mali byť tieto frekvencie zaradené do nového výberového konania? 

Ing. Marián 
Stanček 

Používané frekvencie by mali byť zaradené do nového výberového konania. 

Ing. Štefan 
Gyurík 

samozrejme, ze do noveho. Licencia platila na iste obdobie, teraz bude nasledovat obdobie 
nove. Ak by ste hovorili o predlzeni, automaticky tym degradujete zavaznost a dolezitost 
povolenia a tym aj cenu. Nech novu cenu vygeneruje konkurencia terajsich aj novych 
uchadzacov. 
 

Gejza 
Steinhübel 

Mali by byť súčasným prevádzkovateľom predĺžené. 

Dávid Vagaský 
Nove vyberove konanie 
 

http://www.teleoff.gov.sk/
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Krajčí 

Dobrý deň, 
môj podnet by bol asi taký že čo chcia operátori poskytnúť keď tu na Slovensku to skôr 
vyzerá ako keby tu bol duopol a nie konkurenčné prostredie, ak by som im ja mal poskytnúť 
tie frekvencie museli by poskytovať aj kvalitu a pozerať sa na spokojnosť zákazníkov čo tu 
nieje, máme drahé telefonovanie, ešte drahšie dáta v porovnaní zo zahraničím je to tu 
katastrofa, každý sa vyhovára na to že tu je špecifický trh ale ak sa pozriete na O2 ten už 
nekopíruje snahy Orangeu ani T-Mobilu. 
Treba aj zvážiť prečo operátori nevyužívajú vzájomne vysielače ale stavajú jeden vedľa 
druhého čo je dosť neestetické a ani ekologické to nie je. V Čechách to vyriešili tak že ich 
musia zdieľať. 
Licenciu by som im udelil ak by boli prínosom pre Slovenský trh čo momentálne nie je, 
museli by sa zaviazať k tomu aby zmenili podmienky za akých tu pôsobia, nemusíte sa báť 
pritvrdiť nikde neutečú majú miliardové zisky, ktoré by im chýbali. 
Nedržal som sa priamo otázok ale podstatu som tu napísal, je to môj názor a mobilných 
operátorov sledujem od vzniku pôsobenia spoločností na Slovensku, takže za ten čas som 
mal možnosť využívať všetkých súčastných operátorov aj z viacerými poskytovanými 
službami.  
Ďakujem za možnosť reakcie a dúfam že aspoň si ho prečítate a pouvažujete nad 
problémom a neskončí len v koši. 

Pavel Kollár 

Myslím, že by bolo viac než vhodné uvedené frekvenčné pásma ponechať k užívaniu 
pôvodným operátorom. Traja na trhu je pre Slovensko celkom dosť. Trh je podľa mňa 
dostatočne rozdelený.  
Zákazníci majú v súčasnosti možnosť vyberať si, aké služby a od koho budú využívať. 
V ponuke sú ešte štandardné paušálne programy od T-Mobile, skladacie programy od 
Orange a balíkové programy od O2. A vznikajú partnerstvá: FUNFON, NAY, TESCO, SWAN 
Avšak myslím, si, že operátorom by bolo dobré navrhnúť zdieľanie základňových staníc, tak 
ako sa to už v iných krajinách deje. Nie tak ako to má v súčasnosti vyriešené O2 národným 
roamingom, ale ako príklad uvediem budovu EBC, Na troskách Banská Bystrica. A to tak, že 
jeden operátor vybudoval základňovú stanicu, vybudoval rozvody a ostatní dvaja sa len 
pripojili. 
Domnievam sa, že T-Mobile a Orange by mali byť zaviazaný poskytnúť svoju vybudovanú 
sieť na využívanie O2. A zároveň O2 by malo pokryť sieťou tie oblasti Slovenska, kde zatiaľ 
o mobilných telefónoch ani „nepočuli“. No zároveň by sa O2 zaviazalo poskytnúť svoju sieť 
pre T-Mobile a Orange. V prípade, že by to tak fungovalo navrhujem zjednotiť prepojovacie 
poplatky. 
Taktiež sa domnievam, že to k čomu ma niekto zaviaže, som povinný splniť. Keď ja v práci 
nevykonám to čo mám, nedostanem peniaze, ba môžem byť potrestaný vytýkacím listom. 
Čo sa týka tých frekvencíí, tak tie už boli raz pridelené a nemyslím, že by sa mali platiť 
nejaké poplatky. Nie som si istý, ale myslím, že pri vydávaní licencie na frekvencie sa platí 
poplatok. A ak hej, druhý krát by som ho ja osobne už neúčtoval.  
V prípade, že by sa uskutočnilo nové výberové konanie, a niektorý so súčasných operátorov 
by neuspel, nechal by som mu priestor, aby sa sám rozhodol, čo urobí zo svojimi 
zákazníkmi, koncovými užívateľmi. Či ich prenechá novému poskytovateľovi, alebo ich 
prenesie k už existujúcim operátorom. 
Pri vstupe nového poskytovateľa na Slovenský malý trh, by to už horšie byť nemohlo. 
V prípade, že by sem prišiel nejaký poskytovateľ, čo si na poplatkoch účtuje veľa, tak by 
nikto k nemu nešiel, no neviem čo výhodnejšie a lepšie ešte môže priniesť ako už existuje. 

Protimonopolný 
úrad SR 

Individuálne povolenia na používanie frekvencií by mali byť súčasným prevádzkovateľom 
predĺžené, a to spôsobom, ktorým bude vyhovené požiadavkám rozhodnutia Európskej 
komisie 2009/766/ES. Výberové konanie na súčasne rozdelené frekvencie nerieši 
požiadavky rozhodnutia Európskej komisie 2009/766/ES. 
Úrad vo všeobecnosti víta a podporuje transparentné a férové verejné súťaže, na základe 
ktorých sa vygeneruje najvýhodnejšia ponuka pre oblasť verejnej správy,  avšak v tomto 
prípade verejná súťaž nemá opodstatnenie. Verejná súťaž by sa týkala najpodstatnejšej 
zložky/podmienky podnikania v mobilných službách, bez ktorej nie je možné podnikať 
a niesla by so sebou riziko, že existujúci podnikatelia by v prípade neúspechu zanikli a že by 
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boli zmarené dlhoročné investície vložené do podnikania (pozri odpoveď na otázku č. 4). 
Výsledkom verejnej súťaže by teda neboli nové služby, ale potenciálne by ním mohol byť 
zánik podnikateľa. Z charakteru tejto problematiky v porovnaní so štandardom v oblasti 
verejnej súťaže preto vyplýva, že verejná súťaž v tomto prípade nie je žiadúca. 
Z uvedeného vyplýva, že verejná súťaž by mala opodstatnenie najmä v prípade, keby sa 
prideľovali nové frekvencie pre nového operátora a štát by na základe takej súťaže získal 
najlepšiu cenu za frekvencie. 

Slovenský 
odborový zväz 

pôšt a 
telekomunikácií 

sme toho názoru, že predĺženie individuálnych povolení pre súčasných držiteľov Slovak 
Telekom a Orange by boli omnoho viac prospešné pre trh, zamestnanosť a hospodárstvo 
Slovenskej republiky ako vyhlásenia výberového konania. 
V prvom rade, pri rozhodovaní o potrebe vyhlásenia výberového konania úrad by mal 
zohľadniť aký prínos môže zabezpečiť toto konanie pre rozvoj telekomunikácií ako 
základnej infraštruktúry pre znalostnú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou prace. 
Podľa nášho názoru, neistota spôsobená výberovým konaním, nezávislé od toho čí na trh 
vstúpi novy hráč alebo víťazmi sa stanú súčasne držitelia, spôsobí odklad plánov výstavby 
mobilných širokopásmových sieti a rozvoja existujúcich. Mobilne širokopásmové siete sú 
pre rozvoj znalostnej ekonomiky dôležite tak isto ako sú diaľnice, a pre rozvoj 
podnikateľskej infraštruktúry v regiónoch mimo hustejšie osídlených časti, kde nie sú 
dostupne rôzne infraštruktúrne platformy na prístup k Internetu a dátovým službám, 
vôbec nenahraditeľné. V čaše pomalého zotavenia Slovenska po ekonomickej kríze,  aj 
polročné omeškanie znamená stratu pre konkurencieschopnosť Slovenska. V prípade 
vstupu nového hráča, resp. hráčov, odklad výstavby infraštruktúry môže trvať aj roky 
(príklad – aj po 4,5  rokoch po získaní vlastných frekvencii spoločnosť Telefónica O2 stále 
využíva, aj keď v malom rozsahu, sieť spoločnosti ST v rámci národného roamingu, a len 
teraz ohlásil začať s rozsiahlou výstavbou sieti 3G) čo spôsobí už nie len stratu, ale prepad 
konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. 
Predĺženie frekvenčných pridelení súčasným držiteľom a nim spôsobené urýchlenie 
výstavby sieti nových generácií bude mat za sekundárny účinok  aj prijaznivy dopad pre 
oživenie stavebníctva, ktoré je medzi odvetviami ktoré ekonomická kríza na Slovensku 
zasiahla najviac. Toto oživenie bude spôsobené buď priamo cez objednávanie výstavby 
sieťových prvkov a podpornej infraštruktúry resp. prenosovej infraštruktúry, alebo už 
nepriamo cez výstavbu nových priemyselných a obchodných priestorov tam, kde sa 
vytvoria na to dobré predpoklady zabezpečením komunikačnej infraštruktúry. 
Navyše, domnievame sa, že vyhlásenie výberových konaní by malo nepriaznivý dopad na 
zamestnanie, a to pravé v čase keď výška nezamestnanosti na Slovensku je v rámci EÚ 
vysoká a klesá len nepatrne. Neistota ohľadne prestupu k frekvenčným zdrojom 
pravdepodobne spôsobí stagnáciu čí zníženie počtov zamestnancov u súčasných 
operátorov. Vstup nového operátora by spôsobil okamžité zníženie počtov zamestnancov 
u súčasných držiteľov, ale len pomaly nábor u hypotetického nového hráča, resp. hráčov. 
Predĺženie práv pre súčasných držiteľov vytvorí predpoklady pre zahájenie nových 
projektov výstavby širokopásmových sieti a rozšírenia či skvalitnenie exitujúcich, 
s priaznivym dopadom na zamestnanosť - u operátorov ako aj dodávateľov. 
Na záver, si dovoľujeme upozorniť Telekomunikačný úrad že nie sú nám známe dôvody sa 
domnievať, že noví hráči na trhu nejako významné zmenia trh a poskytnú doposiaľ 
neobjavené výhody pre spotrebiteľov - či už cenove alebo v podobe vyššej kvality či 
inovácii, nakoľko Slovenský trh pre mobilne komunikácií je charakterizovaný vysokou 
mierou súťaže, boja o získanie a udržanie zákazníkov a rozvoj technológii a portfólia služieb 
v súlade s najlepšími príkladmi z iných štátov EÚ. 

Odborový zväz 
Telekom 

Domnievame sa, že predĺženie individuálnych povolení pre súčasných držiteľov Slovak 
Telekom a Orange by boli  prospešnejšie pre trh, zamestnanosť i hospodárstvo Slovenskej 
republiky v porovnaní s vyhlásením výberového konania. 
Pri rozhodovaní o potrebe vyhlásenia výberového konania by TÚ mal zohľadniť, aký prínos 
môže zabezpečiť toto konanie pre rozvoj telekomunikácií ako základnej infraštruktúry pre 
znalostnú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou práce. Neistota spôsobená výberovým 
konaním, bez ohľadu na to, či na trh vstúpi nový hráč alebo sa víťazmi stanú súčasní 
držitelia licencií, spôsobí, podľa nášho názoru, odklad plánov výstavby mobilných 
širokopásmových sietí a rozvoja existujúcich. Mobilné širokopásmové siete sú pre rozvoj 
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znalostnej ekonomiky dôležité a pre rozvoj podnikateľskej infraštruktúry v regiónoch s 
riedkym osídlením, kde nie sú dostupné iné platformy na prístup k internetu a dátovým 
službám, sú prakticky nenahraditeľné. V čase postupného zotavovania Slovenska po 
ekonomickej kríze aj polročné omeškanie znamená stratu pre konkurencieschopnosť 
Slovenska. V prípade vstupu nového hráča, resp. hráčov, odklad výstavby infraštruktúry 
môže trvať aj roky (napr. aj po 4  rokoch po získaní vlastných frekvencii spoločnosť 
Telefónica O2 stále využíva, aj keď už v menšom rozsahu, sieť spoločnosti ST v rámci 
národného roamingu, a len teraz ohlásila plány začať s rozsiahlou výstavbou sietí 3G). 
Predĺženie frekvenčných pridelení súčasným držiteľom a ním spôsobené urýchlenie 
výstavby sieti nových generácií bude mať za sekundárny účinok aj priaznivý dosah na 
oživenie stavebníctva, odvetvia, ktoré patrí k tým, ktoré ekonomická kríza na Slovensku 
zasiahla najviac. Toto oživenie bude spôsobené buď priamo cez objednávanie výstavby 
sieťových prvkov a podpornej infraštruktúry, resp. prenosovej infraštruktúry, alebo už 
nepriamo cez výstavbu nových priemyselných a obchodných priestorov tam, kde sa 
vytvoria na to dobré predpoklady zabezpečením komunikačnej infraštruktúry. 
Domnievame sa tiež, že vyhlásenie výberových konaní by malo nepriaznivý dopad na 
zamestnanie, a to v čase, keď výška nezamestnanosti na Slovensku je najvyššia za 
posledných 5 rokov. Neistota môže spôsobiť stagnáciu čí zníženie počtov zamestnancov 
u súčasných operátorov. Vstup nového operátora by spôsobil okamžité zníženie počtov 
zamestnancov u súčasných držiteľov, ale len pomalý nábor u nových hráčov. Predĺženie 
práv pre súčasných držiteľov vytvorí predpoklady pre zahájenie nových projektov výstavby 
širokopásmových sieti a rozšírenia či skvalitnenie existujúcich, s priaznivým dopadom na 
zamestnanosť - u operátorov aj dodávateľov. 
Na záver si dovoľujeme upozorniť Telekomunikačný úrad, že nie sú nám známe dôvody 
domnievať sa, že noví hráči na trhu nejako významne zmenia trh a poskytnú dosiaľ 
neobjavené výhody pre spotrebiteľov - či už cenové alebo v podobe vyššej kvality či 
inovácií, keďže slovenský trh mobilných komunikácií je charakterizovaný vysokou mierou 
súťaže, bojom o získanie a udržanie zákazníkov a rozvojom technológií a portfólia služieb 
v súlade s najlepšími príkladmi z iných štátov EÚ. 

Deutsch–
Slowakischde 
Industrie-und 

Handelskammer 
/              

Slovensko–
nemecká 
obchodná 

a priemyselná 
komora 

Podl'a nášho názoru, individuálne povolenia by mali byť súčasným prevádzkovatel'om 
predlžené, a to z nasledujúcich dôvodov:  
Predlženie by podporilo reputáciu Slovenskej republiky, ako štátu s predvídatel'ným 
právnym a regulačným rámcom pre zahraničné investície. Súčasní prevádzkovatelia, 
ktorým platnosť individuálnych povolení končí v auguste 2011, boli podl'a pôvodného 
znenia licencie oprávnení požiadať o predlženie. Následne toto oprávnenie bolo prenesené 
priamo do Zákona o elektronických komunikáciách z r.2003 , v podobe oprávnenia 
platného pre všetkých držitel'ov individuálnych povolení a zostáva v platnom znení zákona. 
Vzhl'adom na túto skutočnosť, ak by sa Telekomunikačný úrad rozhodol, iba niekol'ko 
mesiacov pred skončením platností povolení, vyhlásiť výberové konanie a odmietol by 
predlženie, išlo by o zásadnú zmenu pravidiel hry, ktorá by de facto eliminovala právnu 
istotu pre investovanie a ublížila povesti Slovenskej republiky ako štátu atraktívneho pre 
zahraničné investície.  
Nepredlženíe by bolo v rozpore s najlepšími regulačnými praktikami v EÚ. Na základe nám 
známych skutočností, žiadosti doposia l' neboli zamietnuté, ak operátori žiadali o 
predlženie.  
Chýbajú objektívne dôvody domnievať sa, že výberové konanie by malo za výsledok 
badatel'né zlepšenie blahobytu spotrebitel'ov, a/alebo kvality poskytovaných služieb, 
a/alebo zvýšenie investícii do nových technológií. Súčasní užívatelia predmetných 
frekvenčných pásiem patria do svetových skupín telekomunikačných operátorov s dobrou 
povesťou v oblasti inovácií, kvality a orientácie na zákaznícku spokojnosť. Prieskum 
spotrebitel'skej mienky Eurobarometer totiž ukazuje spokojnosť užívatel'ov elektronických 
komunikácií na Slovensku so službami minimálne na úrovni EÚ priemeru.  

Slovak 
Telekom, a.s. 

Individuálne povolenia na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 
MHz a 450 MHz by jednoznačne mali byť súčasným prevádzkovateľom predĺžené. 
 
Dôvod č.1: Je to jediná cesta, ako zabezpečiť rozvoj mobilného širokopásmového pokrytia 
tak, aby Slovenská republika nezaostávala za inými štátmi EÚ. Po umožnení prevádzky 
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technológii UMTS v pásme 900MHz, je práve toto pásmo primárnym kandidátom na 
vybudovanie pokrytia mobilných širokopásmových sietí v menej husto osídlených 
oblastiach.

1
  

Podľa analýzy britského regulátora Ofcom, mobilná elektronická komunikačná sieť 
technológie 3G na frekvencii 900 MHz by si vyžadovala o takmer 50% menej základňových 
staníc v porovnaní s frekvenciou 2,1GHz pri porovnateľnej úrovni širokopásmových 
služieb.

2
 Vyššie pokrytie 3G by znamenalo pre zákazníkov aj vyššiu kvalitu a dostupnosť 

služieb, t.j. vyššia rýchlosť ako pri technológii EDGE, stabilita vyššej rýchlosti prístupu na 
väčšom území s kontinuálnym pokrytím 3G (napr. pri používaní mobilného prístupu v 
pohybe - vo vlaku). 
Súčasní prevádzkovatelia majú možnosť využiť už existujúcu infraštruktúru sietí 
a zmluvných vzťahov pre rýchlu výstavbu UMTS sietí v pásme 900 MHz, keď pre nového 
operátora výstavba vlastnej infraštruktúry v porovnateľnom rozsahu by mohla trvať aj 
niekoľko rokov. 
 
Dôvod č. 2: Ponuka pre výberové konanie frekvencií v pásmach len 900 MHz, 1800 MHz a 
450 MHz nemá význam pre kohokoľvek iného, okrem súčasných užívateľov týchto 
frekvencií. Pre možnosť súťažiť na trhu mobilných služieb je kľúčovým okrem frekvenciií 
v pásmach 900 MHz a 1800 MHz aj prístup k frekvenciám v pásme 2,1 GHz, ktoré je 
v súčasnosti nosnou pre poskytovanie služieb prostredníctvom technológii 3G. Podľa nám 
dostupných informácií, prevažná väčšina

3
 operátorov v EÚ má k dispozícii všetky z týchto 

troch frekvenčných pásiem, následne malé množstvo má len frekvencie v pásme 2,1GHz 
4
a iba zanedbateľný počet má k dispozícii len frekvencie v pásmach 900 a 1800 MHz. 

5
 

 
Dôvod 3: Predĺženie zabezpečí kontinuitu poskytovania služieb pre 2,19 milióna zákazníkov 
a poskytovania riešení, ktoré generujú príjmy do štátneho rozpočtu, t.j. konektivitu pre 225 
tis. SIM kariet v palubných jednotkách OBU (stav ku koncu novembra 2010), ktoré sú 
súčasťou systému pre výber mýta (Skytoll). Predĺženie umožní zachovať existujúce 
veľkoobchodné vzťahy medzi operátormi, na základe ktorých v prípade národného 
roamingu medzi ST a Telefónica O2 Slovakia, spoločnosť Telefónica O2 Slovakia poskytuje 
hlasové a dátové služby aj v lokalitách, kde nemá vybudovanú vlastnú infraštruktúru a 
využíva GSM sieť ST. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Porovnaj: „IMT-2000/UMTS coverage in the 2 GHz band is challenging and there is a strong demand for 

ubiquitous access to 3G services including in rural areas. The possibility to deploy IMT-2000/UMTS networks in 

GSM bands, and particularly the GSM900 band, will provide an opportunity for operators to increase 

significantly the cell size and therefore extending the IMT-2000/UMTS network coverage in rural areas at a 

reasonable cost and facilitating indoor coverage in urban and suburban areas. (Rozhodnutie 

ECC/DEC(06(13))“ 

2
 Viď Ofcom Advice to Government on the consumer and competition issues relating to liberalisation of 

900MHz and 1800MHz spectrum for UMTS Advice to the Secretary of State for Business, Innovation and Skills 

Ofco, strana 7. 

3
 93 operátora - na zaklade údajov z Prílohy 1 k 14. Implementačnej správe zohladňujúcej stav z r.2008 

(15.Implementačná správa už porovnatelné údaje neobsahuje). 

4
 15 operátorov - na zaklade udajov z Prílohy 1 k 14. Implementačnej správe zohladňujúcej stav z r.2008. 

5
 4 operátora - na zaklade udajov z Prílohy 1 k 14. Implementačnej správe zohladňujúcej stav z r.2008. 
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Dôvod 4: Vstup nového operátora na trh  by nezabezpečil zlepšenie kvality, rozsahu ani 
cenových podmienok poskytovania mobilných služieb na Slovensku: 
 

 Podľa 15. Implementačnej správy, Slovensko je na priemere EÚ čo sa týka ceny 
mobilného volania za minútu a výrazne pod priemerom EÚ čo do výšky mesačnej faktúry 
účastníka.

6
 

 Kvalita poskytovania mobilných služieb ST je na veľmi vysokej úrovni, zodpovedajúcej 
skúsenostiam a korporátnym princípom skupiny Deutsche Telekom AG. Naša spoločnosť 
je považovaná za lídra v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v 
najnáročnejšom segmente biznis zákazníkov, a to z hľadiska rozsahu služieb, ako aj ich 
kvality. 

 Rozsah služieb poskytovaný na Slovensku sa vyznačuje vysokým stupňom konkurenčného 
boja a inovácií. Napríklad, ST poskytuje ako jediný operátor prístup na internet 
prostredníctvom štyroch technológií vysokorýchlostného prenosu dát - GPRS/EDGE, 
Wireless LAN (Wi-Fi), UMTS FDD/HSDPA/HSUPA a Flash-OFDM. Pod značkou T-Mobile 
uviedla spoločnosť ako prvá na Slovensku službu MMS správ a produkt BlackBerry. Jej 
zákazníci majú k dispozícii roamingové služby v sieťach 331 mobilných operátorov v 
destináciách takmer celého sveta. 

____________________________________________________ 
1
 Porovnaj: „IMT-2000/UMTS coverage in the 2 GHz band is challenging and there is a 
strong demand for ubiquitous access to 3G services including in rural areas. The 
possibility to deploy IMT-2000/UMTS networks in GSM bands, and particularly the 
GSM900 band, will provide an opportunity for operators to increase significantly the cell 
size and therefore extending the IMT-2000/UMTS network coverage in rural areas at a 
reasonable cost and facilitating indoor coverage in urban and suburban areas. 
(Rozhodnutie ECC/DEC(06(13))“ 

2
 Viď Ofcom Advice to Government on the consumer and competition issues relating to 
liberalisation of 900MHz and 1800MHz spectrum for UMTS Advice to the Secretary of 
State for Business, Innovation and Skills Ofco, strana 7. 

3
 93 operátora - na zaklade údajov z Prílohy 1 k 14. Implementačnej správe zohladňujúcej 
stav z r.2008 (15.Implementačná správa už porovnatelné údaje neobsahuje). 

4
 15 operátorov - na zaklade udajov z Prílohy 1 k 14. Implementačnej správe zohladňujúcej 
stav z r.2008. 

5
 4 operátora - na zaklade udajov z Prílohy 1 k 14. Implementačnej správe zohladňujúcej 
stav z r.2008. 

6
 15. Implementačná správa. 

Vladimír Mlatko 
Áno , mali by ísť do výberového konania. 

 

Telefónica O2 
Slovakia, s.r.o. 

Zastávame názor, že individuálne povolenia by mali byt súčasným držiteľom predĺžené. 

Orange 
Slovensko, a.s. 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. je toho názoru, že by individuálne povolenia na 
používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz mali byť 
súčasným prevádzkovateľom predĺžené.  
Orange Slovensko, a.s. (a podľa našich vedomostí aj Slovak Telekom, a.s.) si počas celých 
15 rokov platnosti individuálneho povolenia plnili všetky povinnosti a záväzky v ňom 
obsiahnuté, nikdy neboli Telekomunikačným úradom SR (ďalej len TUSR) napomínané 
alebo dokonca pokutované za konanie, ktoré by bolo v rozpore s konkrétnymi 
ustanoveniami individuálneho povolenia, relevantnými ustanoveniami zákona č. 610/2003 
Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ZEK) alebo len 
dobrými mravmi v širšom kontexte využívania individuálneho povolenia. 
Rovnako vysoká penetrácia mobilných telefónov, spokojnosť spotrebiteľov 
dokumentovateľná objektívnymi prieskumami, schopnosť investovania do moderných 
technológií a rozvoja celoplošnej infraštruktúry pre znalostnú ekonomiku ako aj pozitívne 
hodnotenie mobilného sektoru na Slovensku v Implementačných správach EK nás 

                                                           
6
15. Implementačná správa. 
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oprávňujú k prijatiu záveru, že neexistujú reálne dôvody k odnímaniu individuálnych 
povolení súčasným prevádzkovateľom, ba práve naopak, vzhľadom na vyššie uvedené, 
existuje dostatok dôvodov prečo by individuálne povolenia na používanie frekvencií vo 
frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz mali byť súčasným 
prevádzkovateľom predĺžené. 
Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. by akúkoľvek inú eventualitu (ako predĺženie súčasným 
podnikom) vznesenú iba pol roka pred ukončením platnosti povolení považovala za chybnú 
a regulačne neobhájiteľnú.  
Vychádza totiž z hlbokého presvedčenia, že zámerom TUSR je svoje rozhodnutia vykonávať 
a vydávať  na základe princípov efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, 
nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti v súlade s relevantnými ustanoveniami 
ZEKu. Z hlbokého presvedčenia, že TUSR si ctí princíp právnej istoty ako jeden z pilierov 
právneho štátu, ktorý garantuje zrozumiteľnosť právnych noriem a na nej založenú 
predvídateľnosť konania orgánov verejnej moci a že TUSR sa cíti byť viazaný desiatkami 
bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv o ochrane investícií, ktoré Slovenská republika 
podpísala. 
Sme presvedčení, že Slovensko by sa pri prijímaní relevantného rozhodnutia malo skôr 
oprieť o rozhodnutia telekomunikačných regulátorov v krajinách so spoločnou históriou 
a na podobnom stupni rozvoja, s ktorými sa dlhodobo porovnávame, asociujeme 
a zlaďujeme stanoviska (V4) ako s krajinami, ktorých motiváciám vzhľadom na odlišnú 
historickú skúsenosť častokrát ani nerozumieme. A vo všetkých troch zvyšných krajinách 
V4 sa individuálne povolenia na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 900 MHz a 
1800 MHz predlžovali až na maximálne možné (v lokálnej legislatíve zakotvené) obdobia: 
v Maďarsku na 7,5 roka (2007), v Poľsku na 15 rokov (2010) a v Česku na 12, 16 resp. 20 
rokov (2004). 

Fórum pre 
komunikačné 
technológie / 

CTF 

Zastávame názor, že individuálne povolenia by mali byt súčasným držiteľom predĺžené. 

Americká 
obchodná 

komora v SR 

Zastávame názor, že individuálne povolenia by mali byt súčasným držiteľom predlžené, 

Podnikateľská 
aliancia 

Slovenska 

Podnikateľská aliancia Slovenska v tejto súvislosti odporúča Telekomunikačnému úradu SR, 
aby pri rozhodovaní o potrebe vyhlásenia výberového konania zohľadnil, aký bude mať toto 
konanie dopad na rozvoj telekomunikácií ako základnej infraštruktúry pre znalostnú 
ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou. Neistota spôsobená výberovým konaním, 
nezávisle  od toho či na trh vstúpi nový hráč, alebo sa víťazmi stanú súčasní držitelia 
povolení, spôsobí odklad plánov výstavby mobilných širokopásmových sietí a rozvoja 
existujúcich sietí. V čase pomalého zotavovania Slovenska z ekonomickej krízy, by aj 
polročné omeškanie znamenalo stratu pre konkurencieschopnosť krajiny.  
Sektor telekomunikácií, ktorého služby sú nenahraditeľné pre celé podnikateľské 
prostredie, sa podľa analýzy týždenníka Trend podieľa na tvorbe hrubého domáceho 
produktu intenzívnejšie ako automobilový priemysel. Je možné predpokladať, že stabilný 
rozvoj, nové investície s garanciou návratnosti a nové technológie vygenerujú 
v strednodobom horizonte vyššie príjmy pre verejné financie ako jednorazové poplatky 
z výberových konaní. Pravidelný príjem môže štát získať z ročných poplatkov za užívanie 
frekvencií, ktorých výška by mala byť stanovená nezávislým regulačným úradom. 
Výberové konanie ani pridelenie frekvencií súčasným operátorom nebude mať negatívny 
vplyv na konkurenčné prostredie, nakoľko aj naďalej bude možný vstup ďalšieho operátora 
na slovenský trh.  
Podnikateľská aliancia Slovenska z uvedených dôvodov podporuje predĺženie 
individuálnych povolení pre súčasných držiteľov. Takéto riešenie by bolo pre trh 
aj hospodárstvo Slovenskej republiky prospešnejšie, ako vyhlásenie výberového konania. V 
priaznivejších hospodárskych pomeroch sa v budúcnosti možno vrátiť k výberovému 
konaniu, pričom rozhodujúcim kritériom by opäť malo posúdenie dopadu takéhoto kroku 
na celkové podnikateľské prostredie.   
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Združenie 
občianskej 
sebaobrany 

ZOS 

Obnovenie licencie telekomunikacnym operatorom by sa nemalo robit automaticky - TU SR 
by mal stanovit podmienky nejakym dokumentom, napr. statutom, ktory by obsahoval 
poziadavky, ktorym sa pri ziadosti o obnoveni licencie musi operator (subjekt) prekazat. 
 

 harmonizacia poziadaviek smernic EK pre tuto oblast okamzite a nie ako to bolo napr. s 
cenami za rooming so skoro rocnym posunom 

 pocet spotrebitelskych sporov - opodstatnenych - sposobnych viazanostou na baliky, 
prenositelnostou cisiel a pod., co ma kazdy operator inak 

 prenajom  liniek na ATX volania - ako prenajomca si musi operator v obchodnej zmluve 
stanovit podmienky, aby neprichadzalo k nekalym praktikam zo strany poskytovatela 
sutaznych hier, co sa neustale opakuje. 

DSi data s.r.o. Nevyjadril sa. 

 

 

2.   V prípade predĺženia: 
a. O aké časové obdobie by mali byť predĺžené? 
b. Domnievate sa, že by pri predĺžení individuálnych povolení mali byť súčasne 

prerozdelené frekvenčné kanály tak, aby umožňovali vo frekvenčných  pásmach 
900 MHz a 1800 MHz aj prevádzku systémov UMTS podľa rozhodnutia Európskej 
komisie 2009/766/ES? 

c. Domnievate sa, že by proces predĺženia individuálnych povolení mal byť 
podmienený uskutočnením procesu refarmingu? (okrem 450 MHz)? 

d. Domnievate sa, že by prevádzkovatelia mali byť zaviazaní k poskytovaniu ďalších 
služieb? (uveďte akých...) 

e. Domnievate sa, že súčasný držiteľ predmetných frekvencií mal na seba prevziať 
povinnosti, ktoré mu úrad určí ako podmienky na predĺženie platnosti existujúcich 
individuálnych povolení? (uveďte, o ktoré povinnosti by sa malo jednať) 

f. Domnievate sa, že by pri predĺžení individuálneho povolenia by mal súčasný držiteľ 
zaplatiť jednorazovú úhradu? 
Ak áno, uveďte prečo a koľko by mala byť táto úhrada. 
Ak nie, uveďte prečo. 

g. Domnievate sa, že pri stanovovaní výšky jednorazovej úhrady by mal byť braný do 
úvahy čistý zisk doterajšieho držiteľa individuálneho povolenia za celé obdobie, na 
ktoré mu boli frekvencie pridelené (15 rokov), alebo len za posledných 5 rokov? 

h. Ak bude braný do úvahy čistý zisk doterajšieho držiteľa individuálneho povolenia, 
aká by mala byť podľa vás výška úhrady? Uveďte v percentách. 

i. Domnievate sa, že pri predĺžení individuálneho povolenia by mal byť súčasný 
držiteľ zaviazaný aj povinnosťami smerom k tzv. alternatívnym podnikom? 

j. Domnievate sa, že pri predĺžení individuálneho povolenia by mal byť súčasným 
podnikom pridelená len taká časť frekvenčného spektra vo frekvenčnom pásme 
900 MHz, aby bolo možné vytvoriť priestor pre ďalší (štvrtý) podnik – poskytovateľa 
mobilných elektronických komunikačných služieb? 

 

Ing. Marián 
Stanček 

a. Maximálne na 10 rokov, 
b. Prerozdelenie frekvenčných  pásiem 900 MHz a 1800 MHz na  prevádzku systémov 

UTMS by bolo výhodné. 
c. ÁNO 
d. Určite by sa mali zamyslieť nad rozdielmi poskytovaných služieb v zahraničí a u nás na 

Slovensku. 
e. Áno, mal by na seba prevziať všetky povinnosti, ktoré mu úrad určí ako podmienky na 

predĺženie platnosti existujúcich individuálnych povolení. 
f. Držiteľ individuálneho povolenia by mal zaplatiť jednorazovú úhradu, ktorej výška by sa 

mala odvíjať od predchádzajúceho zisku za obdobia, na ktoré im boli tieto frekvencie 
pridelené.    

g. Do úvahy by mal byť braný čistý zisk doterajšieho držiteľa individuálneho povolenia za 
celé obdobie, na ktoré mu boli frekvencie pridelené. 

h. Aspoň 40% 
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i. ÁNO 
j. Áno, mala by im byť pridelená len taká časť frekvenčného spektra, aby bolo možné 

vytvoriť priestor pre ďalší (štvrtý) podnik. 

Ing. Štefan 
Gyurík 

Nepredlzovat v ziadnom pripade.     
 

a. ak sa predsa rozhodnete o predlzeni, obdobie predlzenia by som stanovil min. o 3-5 
rokov kratsie, nakolko by odpadlo zdlhave obdobie vybudovania gro BTS.  

b. rozhodne 
c. ano 
d. ano, pokracovat v aplikacii svetovych a najma EU operatorov pri zavadzani novych 

technologii ako LTE atd. Taktiez v zmysle novych pravidiel EK, ktore sa tykaju ochrany 
spotrebitela, zaviest stanovenie min. kvality sluzieb a nedovolit, aby sa hovorilo len 
napr. o „marketingovych rychlostiach a parametroch“. Ak sa tieto castejsie nedosahuju, 
musi mat uzivatel sluzby pravo odstupit od zmluvy bez zdieracskej zmluvnej pokuty. 
Taktiez zmluvne pokuty umoznit len vo vyske zaplatenia ceny poskytnuteho zariadenia 
+ korektneho a feroveho admin. poplatku a nie drzat nespokojneho zakaznika za kazdu 
cenu hrozbou likvidacnej zmluvnej pokuty. Detto trvat na jednodnovej realizacii 
prenesenia cisla a stanovit povinnu vysku poplatku za jeho prenesenie. TU SR tusim 
stanovil ferovych 4€, ale nepovinne. Vysledok pozname. 

e. samozrejme. Okrem horeuvedenych by som este stanovil vzajomnu povinnost 
operatorov zdielat stoziare a BTS na vysokych budovach a stavbach, aby nedoslo 
k dalsiemu rozsireniu nevzhladnych utvarov v prirode, v mestach a na vidieku. Stanovit 
v zakone vyssiu pravomoc a prisnost stavebnych uradov, aby uz nepovolili dalsie 
zbytocne stavby a aby sa prednostne vyuzivali existujuce vlastne alebo cudzie. Taktiez 
treba stanovit povinnost akceptacie poziadaviek virtualnych operatorov /vid vysledok 
v Rakusku a otrasny stav v CR/ + stanovit predstavu EK o ferovej vyske terminacnych 
poplatkov max. 2 centy/minúta aj s DPH /co v konecnom dosledku aj tak zacvaka 
klient/ 

f. Pravdaze ano. Treba vzdy hovorit o ukonceni licencie resp. povolenia a o akoby novom 
povoleni a licencii. Poplatok musi byt vo vyske najvyssieho konkurencneho navrhu. Ak 
sucasny poskytovatel cenu dorovna, ma pravo pokracovat dalej, ak nechce dorovnat, 
licenciu treba udelit novemu uchadzacovi.  

g. Podla mna staci 5 rokov ale NAJLEPSICH. Stavim sa, ze za vlanajsi rok vykaze Orange aj 
Tmobile nizsi zisk ako miliardove zisky v predchadzajucich rokoch /uz pocitaju s tym, ze 
na posledny zisk bude TU SR brat zretel.. 

h. Vychadzal by som z vysky uhrad v porovnatelnych krajinach co do poctu obyvatelov 
/Holandsko, Dansko, Rakusko Finsko ap./, kolko stoji tam licencia a stanovil by som 
taku vysku + 10% navyse, lebo nasi operatori mali v poslednych rokoch vzdy 
nadpriemerne zisky oproti EU operatorom. 

i. Jednoznacne, vid kolko operatorov sa uzivi v Rakusku, kde k narocnosti ich terenu sa 
nas ani zdaleka nepriblizi.  

j. Ano. Minimalne by mali u nas fungovat 4 operatori + x alternetivnych, optimalne to 
vidim az na piatich hlavnych. Priklady hladajte opat v porovnatelnych krajinach EU. 

Gejza 
Steinhübel 

a. O 20 rokov. 
b. Ano. 
c. Ano. 
d. Ano. Vysokorýchlostný dátový prenos v systéme LTE. 
e. Ano. Zabezpečiť automaticky aktivovanú a bezplatnú službu CLIP. U všetkých hlasových 

služieb a pre všetky programy aplikovať sekundovú tarifikáciu od prvej sekundy a u 
dátových služieb pre všetky programy aplikovať tarifikáciu po 1 kB od prvého kB. 
Taktiež zabezpečiť kvalitné pokrytie (t.j. aby bol použitelný signál aj vo vnútri budov) 
signálom GSM, u doteraz nepokrytých obcí nad určitý počet obyvateľov (napr. v 
obciach nad 500 obyv.).  

f. Nie. Doterajší dvaja držitelia povolení investovali do výstavby a rozvoja siete nemalé 
prostriedky - ako finančné, tak aj pracovným nasadením po dobu 15 rokov. Ďalšie 
veľké náklady za úhradu povolenia by mohli spomaliť, alebo zabrzdiť nástup nových 
technologii do praxe (napr. vysokorýchlostný prenos LTE), či stagnovanie rozširovania 
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výstavby siete GSM a UMTS do nepokrytých oblastí. Preto radšej odporúčam držiteľov 
povolenia zaviazať určitými povinnosťami (viď. písmená "d" a "e").       

g. Myslím si, že za celé obdobie 15 rokov, pretože najprv museli byť veľké náklady až 
potom boli zisky.  

h. Výška úhrady v percentách by mala byť podobná tomu, ako je to zaužívané u 
porovnateľných ekonomík v krajinách Európskej únie.  

i. Do určitej miery ano. 
j. Nie, pretože by to na dlhé obdobie (do nástupu štvrtého podniku do praxe) negatívne 

ovplyvnilo množstvo a kvalitu už poskytovaných služieb u doterajších operátorov.  
Výsledkom by bola nespokojnosť miliónov existujúcich koncových užívateľov. 

Dávid Vagaský 

a. 5 rokov 
b. Ano 
c. Neviem  
d. hlas, data, streaming, HSDPA 
e. neviem  
f. ano 

Neviem posudit 
g. 5 rokov 
h. 100% 
i. nenasiel som v tom vyznam pre zakaznika 
j. Staci troch no no trebalo by to tu vymenit :o) 

Krajčí 
Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

Pavel Kollár 
Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

Protimonopolný 
úrad SR 

a. Vzhľadom na značný rozsah investícií potrebných na vstup na trh a čas potrebný na 
etablovanie sa na trhu by bolo akceptovateľné aj dlhšie obdobie. Odporúčame použiť 
benchmark krajín EÚ. 
Avšak v prípade, že by na trh vstúpil nový operátor okrem aktuálnych (či už na základe 
verejnej súťaže alebo inak), je potrebné, aby individuálne povolenie obsahovalo 
podmienky, naplnenie resp. neplnenie ktorých by poskytovalo právny dôvod na 
odobratie individuálneho povolenia. Bolo by to vhodné z dôvodu, aby neboli blokované 
frekvencie pridelené novému operátorovi, pokiaľ by nový operátor neposkytoval 
služby, ktoré by prispievali k posilneniu hospodárskej súťaže. 

b. Áno. 
c. Áno. 
d. Nie. Podnikateľské rozhodnutia nie je vhodné nahrádzať administratívnym 

rozhodnutím štátneho orgánu. Rozhodujúcimi by mali byť požiadavky dopytu, ktoré sú 
zväčša dostatočným motivačným faktorom pre podnikateľov. 
Vyššie uvedené neplatí v prípade služieb potrebných napr. na zabezpečenie verejnej 
bezpečnosti a pod., kde sa nedá očakávať spustenie služby na komerčnej báze. 
K tomuto sa však nevieme vyjadriť. 

e. Nevyjadril sa. 
f. Operátori by mali zaplatiť úhradu za používanie frekvencií, pretože budú využívať 

prírodné bohatstvo SR, ktoré je základom ich podnikateľskej činnosti. Bez tohto 
podnikanie v tejto oblasti nie je možné, pričom ide o oblasť veľkého ekonomického 
významu, ktorá je podnikateľsky veľmi atraktívna. 
Podľa štatistických údajov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

7
 boli 

za rok 2009 tržby v oblasti mobilných služieb 1 353 748 000,-€ a za predchádzajúce roky 
boli dosahované tržby na obdobnej úrovni. Tomuto by mala zodpovedať aj cena za 
používanie frekvencií, ktoré sú základným produkčným imputom. Frekvencie sú 
tovarom, za ktoré by mal štát obdržať patričnú cenu. Ide o podobnú situáciu ako napr. 

                                                           
7
 Podľa prílohy rozhodnutia Európskej komisie 2009/766/ES. 
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v prípade ťažby nerastných surovín na území SR, ako prírodného bohatstva SR, kde 
ťažobné spoločnosti platia určité úhrady (viď napr. nariadenie Vlády SR č. 50/2002 Z. z. 
o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie 
plynov alebo kvapalín). 
K výške úhrady za právo používať frekvencie sa nevieme vyjadriť. Najsprávnejšie by 
bolo stanoviť opakovanú ročnú platbu podľa obratu operátora (to by transparentne 
reflektovalo skutočný budúci vývoj), avšak § 33 zákona o elektronických komunikáciách 
to zrejme neumožňuje. 

g. Vyššiu výpovednú hodnotu o aktuálnej a predpokladanej ekonomickej situácii 
operátora má obdobie posledných 5 rokov. 

h. Nevyjadril sa. 
i. Áno, pokiaľ je to možné. 
j. Áno. Vstup štvrtého operátora nemusí automaticky znamenať zintenzívnenie 

hospodárskej súťaže, avšak vytvára k tomu predpoklady. 
____________________________________________________ 

7
 http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/ekon_ukaz_tel.htm 

Slovenský 
odborový zväz 

pôšt a 
telekomunikácií 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Odborový zväz 
Telekom 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Deutsch–
Slowakischde 
Industrie-und 

Handelskammer 
/              

Slovensko–
nemecká 
obchodná 

a priemyselná 
komora 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Slovak 
Telekom, a.s. 

a.  Za minimum považujeme 9,5 roka. V prospech ešte dlhšieho obdobia hovoria možnosti 
využitia frekvencií pre nové širokopásmové technológie (napr. LTE), ktoré len postupne 
prichádzajú na trh a ich využitie vo frekvenčných pásmach, ktoré sú predmetom 
predĺženia (napr. 1800 MHz), sa očakáva až v neskoršom období v závislosti od rýchlosti 
vývoja a pripravenosti týchto technológií pre nasadenie v reálnej prevádzke. 

b.  Aktuálne pridelenia sú už v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2009/766/ES a umožňujú 
prevádzku systémov UMTS. V súčasnosti každý z operátorov má k dispozícii súvislé 
bloky široké minimálne 5 MHz a teda aj základné podmienky pre začiatok prevádzky 
technológie 3G v pásme 900 MHz. Tento stav zohľadňuje a akceptuje platné 
medzinárodné dohody ako aj používaný a platný frekvenčný raster. 
Spoločnosť Slovak Telekom disponuje pásmom 2 x 6 MHz vo frekvenčnom pásme 900 
MHz (kanály 31 až 60). Podľa nám dostupných informácií, spoločnosť Orange SK tiež 
disponuje pásmom 2 x 6 MHz vo frekvenčnom pásme 900 MHz (kanály 1 až 30) 
a spoločnosť Telefónica O2 disponuje 2 x 7 MHz v pásme EGSM (kanály 989-1023). 
Súvislé bloky frekvencií vo frekvenčnom pásme1800 MHz sú ešte širšie (viď tabuľku 
dole). Tieto súvislé bloky spĺňajú podmienku 5MHz odstupu

7
 medzi UMTS nosnými (t.j. 

medzi stredovými frekvenciami).
8
 

ST súhlasí, že vytvorenie ďalších súvislých pásiem so šírkou vhodnou pre 
prevádzkovanie UMTS a potenciálne aj LTE sietí by v budúcnosti mohlo mať prínos pre 
rozvoj širokopásmových sietí. Avšak takýto „extenzívny“ reshuffling (nehovoriac 
o plnom prerozdelení) v takom krátkom čase (6 mesiacov pred uplynutím platnosti 
terajších povolení) by bol komplikovaný aj vzhľadom na veľký objem prevádzky v 
lokalitách (napr. Bratislava a okolie), ktoré sú náročné na cezhraničnú koordináciu 
frekvencií. Preto nie je ani účelné ani opodstatnené viazať reshuffling s predlžovaním 
individuálnych povolení. Podľa skúseností iných štátov EÚ (napr. „GSM Konzept“ v 

http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/ekon_ukaz_tel.htm
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Nemecku) takýto plný  „reshuffling“ frekvencií môže trvať aj niekoľko rokov.  
 

Pásmo Pridelené spektrum (MHz) 

  TMSK OSK O2 

Celkové pridelené spektrum GSM 

900(vrátane E GSM) 

10,2 10,2        10,2 

Súvislé spektrum 6 6 7 

Celkové pridelené spektrum GSM 

1800 

15,2 15,2 15,2 

Súvislé spektrum 13,4 7,8 a 5,4 15,2 

 
c.   Podľa nášho názoru, proces refarming pásma 900/1800  už bol v Slovenskej republike 

úspešne uskutočnený zmenou Národnej tabuľky frekvenčného spektra a následne aj 
príloh k Plánu využívania frekvenčného spektra, ktoré umožnili prevádzkovanie sietí 3G 
v týchto pásmach.   Pokiaľ by Úrad videl ako nevyhnutnú súčasť refarmingu aj 
„reshuffling“ navrhujeme, z dôvodov popísaných vyššie,  najskôr uskutočniť predĺženie 
individuálnych povolení a následne, podľa potreby operátorov, zahájiť proces 
„reshufflingu“, ktorý môže vyžadovať dlhší časový úsek na doriešenie kritických oblastí 
(ako napr. spomínané prihraničné oblasti). 

d.  Poskytovanie ďalších služieb je podmienené rozvojom technológii a platforiem na strane 
dodávateľov, ich zavádzanie je výsledkom prirodzeného konkurenčného súťaženia 
operátorov na trhu. Z tohto dôvodu by mali mať všetci operátori rovnaké podmienky 
na trhu a v prípade záväzku v individuálnom povolení by sa vytvorila nerovnováha na 
trhu medzi operátormi, t.j. časť operátorov (tí, ktorým povolenia budú predĺžené) by 
túto podmienku mala a časť (Spoločnosť Telefónica O2) nie. 
Telekomunikačný trh na Slovensku je v celoeurópskom horizonte dobrým príkladom 
toho, že práve operátor z dôvodu konkurenčného tlaku, z vlastného podnetu oslovil 
národného regulátora so žiadosťou o umožnenie prevádzky novej technológie pre 
poskytovanie nových služieb nad rámec pôvodne predpísaných v licencii:   V roku  2006 
Slovak Telekom (vtedy T-Mobile Slovensko) spustil komerčnú prevádzku inovatívnej 
mobilnej dátovej siete Flash-OFDM na frekvenciách pôvodne vyhradených pre 
technológiu NMT. Sieť Flash-OFDM je aktuálne dostupná pre takmer 78% populácie 
Slovenska a prostredníctvom 577 základňových staníc (rádiorouterov) pokrýva 56,4% 
územia Slovenska. 

e.  Podmienky, ktoré sú definované v súčasnosti v existujúcich individuálnych povoleniach 
sú podľa nášho názoru postačujúce na zabezpečenie dostatočnej kvality a rozsahu 
telekomunikačných služieb aj v budúcnosti (vrátane ich rozvoja - napr. technologická 
neutralita povolení). Z otázky preto nie je jasné, aké iné alebo dodatočné podmienky by 
mali byť definované na predĺženie platnosti existujúcich individuálnych povolení. 
Navyše povinnosti, ktoré úrad môže určiť v individuálnom povolení, sú taxatívne 
vymedzené v ZEK 32.19 na základe Prílohy k Autorizačnej Smernice EÚ, časť .B. 

f.  ST: V prípade potenciálnej zmeny ZEK, ktorá by vytvorila priestor pre jednorazovú 
úhradu v prípade predĺženia zastávame názor, že je vhodnejšie investovať finančné 
zdroje operátorov do ďalšieho rozvoja telekomunikačných služieb s benefitom pre celú 
spoločnosť, namiesto investície do jednorazovej úhrady za predĺženie individuálnych 
povolení. 

g.  Výška čistého zisku v minulosti ani dĺžka obdobia (5 alebo 15 rokov) nie sú smerodajné, 
nakoľko sa jedná o historické údaje a pridelenie individuálnych povolení sa týka 
prevádzky operátorov v budúcnosti. Navyše, predĺženie (alebo nepredĺženie) 
individuálneho povolenia určuje, či operátor bude môcť v budúcnosti vôbec naďalej 
poskytovať služby a tým generovať výnosy a vytvárať zisk, t.j. je to otázka ďalšej 
existencie operátora, ktorá sa nedá vyjadriť súčtom zisku v minulosti. 
Ďalej, v praxi by bolo veľmi problematické, ak vôbec možné, odčleniť čistý zisk 
z poskytovania služieb prostredníctvom frekvencií 450, 900 /1800 MHz od zisku 
z poskytovania služieb prostredníctvom iných technologických prvkov (napr. 3G, FWA, 
optická sieť a pod.). Určenie výšky jednorazovej úhrady na základe celého čistého zisku 
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by diskriminovalo spoločnosť, ktorá má širšie portfólio technológií a preto by bolo 
v rozpores princípmi ZEK. Zároveň, aj keby sa našla cesta odčleniť čistý zisk 
z poskytovania služieb práve prostredníctvom 450, 900 /1800 MHz úrad by týmto 
porušoval zásadu nediskriminácie a primeranosti, nakoľko efektívnejší operátor (teda 
ten, ktorý si zabezpečí vyšší čistý zisk) by zaplatil viac. 

h.   Nevyjadril sa. 
i.     Viď. hore - odpoveď k bodu e. 
j.   Nakoľko predĺženie sa týka dvoch z troch existujúcich operátorov, zúženie alebo zmena 

frekvenčného spektra by vytvorila nerovnováhu a znevýhodnila by spomínaných dvoch 
operátorov voči spoločnosti Telefónica O2. 

____________________________________________________ 
7
 Podľa prílohy rozhodnutia Európskej komisie 2009/766/ES. 

8
 Viď napr. detailný popis 5MHz odstupu medzi UMTS setmi v 82. Správe ECC (ECC Report 
82: „Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 
frequency bands“) na ktorý priamo odkazuje aj Rozhodnutie 2009/766/ES. 

Vladimír Mlatko 

a. Max. 5 rokov 
b. áno 
c. áno 
d. Určite, je nemysliteľné aby prevádzkovateľ mal licenciu na určité pásmo alebo 

frekvencie a nevyužíval ich. (pr. Telefónica  ma licenciu na 3G a  v prevádzke sú iba 2 
BTS) Presne stanoviť pri udelení novej frekvencie do kedy aká veľkosť územia či 
množstvo populácie má byť pokrytá. ( najbližšie by mohli operátori žiadať frekvencie 
pre LTE ) 

e. Viď bod d. 
f. Myslím, že áno. Je viac než zrejmé že pred príchodom O2 , TMobile a Orange fungovali 

ako duo pol kde určite existovala nejaká skrytá dohoda, ktorá by bola ťažko 
dokázateľná. Ako príklad môže byť neexistencia dát na Easy karte kde TMobile tvrdil že 
to technologicky nie je možné. Až príchodom O2 sa ľady pohli ďalej. Tak ich za tu 

sviňárnu trošku potrestať  
g. Za posledných 15 rokov. 
h. Ťažko stanoviť koľko percent. Férové by bolo dať max 10 a brať do úvahy aj investície 

do nových technológii. (Je dosť vtipné že O2 ide v máji plnohodnotne spustiť 3G sieť 
a na trhu sa zavádza LTE) 

i. Nevyjadril sa. 
j. Áno, čím viac konkurencie tým hádam lepšie. 

Telefónica O2 
Slovakia, s.r.o. 

a. Za primerané považujeme predĺženie o rovnakú dobu, na ktorú boli vydané pôvodné 
povolenia. 

b. Nie, podľa nášho názoru neexistuje potreba súčasne sa zaoberať otázkou predĺženia 
povolení a prerozdelenia frekvenčných pásiem; predĺženie povolení ako prvý krok by 
bolo predpokladom pre ďalšiu diskusiu o prerozdelení pásiem v druhom kroku. 

c. Nie, podľa nášho názoru nie je vhodné podmieňovať predĺženie individuálnych povolení 
procesom refarmingu, a to aj z dôvodu časovej a inej náročnosti procesu refarmingu. 
Zároveň zastávame názor, že samotný refarming by sa mal uskutočniť predovšetkým na 
základe dohody dotknutých operátorov, potvrdenej následne regulátorom namiesto 
autoritatívneho prerozdelenia frekvencií priamo regulátorom. Zároveň upozorňujeme, 
že refarming ako taký by sa mal realizovať v úzkej súčinnosti s okolitými krajinami 
s konkrétnym určením preferenčných kanálov. 

d. Nepovažujeme to za potrebné, nakoľko rozsah služieb, ktoré poskytuje podnik je 
určený dostupnosťou a rozvojom technológií na jednej strane a dopytom zákazníkov na 
druhej strane. 

e. Domnievame sa, že z právneho hľadiska individuálne povolenia nie sú vhodnou formou 
na uloženie podmienok regulačného charakteru – regulačný rámec poskytuje iné, 
vhodnejšie možnosti na uloženie podmienok v odôvodnených prípadoch, napríklad 
nástrojmi ekonomickej regulácie, všeobecným povolením, špeciálne nástroje 
regulátora (napríklad prenositeľnosť čísla). 

f. Bez ohľadu na súčasné znenie zákona, príklady z iných štátov EÚ naznačujú, že 
predĺženie individuálnych povolení  môže, ale nemalo by nevyhnutne byť podmienené 
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úhradou. 
g. Nepodporujeme žiadnu z uvedených opcií, nakoľko čistý zisk nemá priamy súvis s 

hodnotou rádiových frekvencii ani s efektivitou ich využívania podnikmi. Podľa nášho 
názoru neexistuje žiadna preukázateľná súvislosť medzi dosiahnutým čistým ziskom 
a cenou frekvenčného spektra a čistý zisk nepredstavuje dostatočne pevnú základňu 
pre ocenenie spektra. Naopak, existuje viacero iných metód na oceňovanie hodnoty 
spektra a stanovenie ceny za predĺženie povolení, napr. benchmarking metódy alebo 
metóda Optimum Deprival Value (ODV). Ďalšou metódou by mohla byť ekonomická 
metóda nákladov stratených príležitostí˝ (opportunity costs). Takýto prístup je 
koncepčne správny a používaný medzinárodne. Táto metóda neberie do úvahy len 
hodnotu spektra pre mobilných operátorov, ale aj najlepšie ďalšie iné použitie spektra. 
Takáto kalkulácia obvykle prinesie rozsah možných hodnôt, nie len jednu možnú 
hodnotu spektra. Riziko použitia vyššej hodnoty je však omnoho vyššie ako ˝strata˝ pri 
nižšej hodnote, pretože príliš vysoká hodnota by mohla ohroziť investície a negatívne 
ovplyvniť digitálnu produktivitu spoločnosti a verejný záujem. Aby mohol 
telekomunikačný sektor plne prispieť k budúcej prosperite slovenskej ekonomiky, je 
nutné, aby cena za spektrum bola správne nastavená. Toto je omnoho 
pravdepodobnejšie dosiahnuteľné, ak sa použije konzervatívny prístup k stanovovaniu 
cien. Je totiž dokázané, že nové formy telekomunikácii prinášajú makroekonomické 
zlepšenia pre celú spoločnosť, ako aj mikroekonomické výhody pre jednotlivcov. Rozvoj 
mobilného širokopásmového internetu výrazne prispieva k rastu a inováciám 
v ekonomike a podporenie tohto prínosu viac než vyvažuje nižšiu cenu získanú za 
spektrum. Plné nasadenie širokopásmového internetu si totiž vyžaduje podstatné 
investície zo strany operátorov. 

h. Nie – viď odpoveď k predchádzajúcemu bodu. 
i. Nie, nakoľko na Slovensku už existuje príklad dobrovoľnej komerčnej dohody o 

sprístupnení mobilnej siete jedného podniká inému podniku (národný roaming). 
Navyše, znovu odkazujeme na našu odpoveď k bodu e. o tom že individuálne povolenia  
nie sú z právneho hľadiska najvhodnejší nástroj na reguláciu ekonomického správania 
sa operátorov. 

j. Nie. Mohlo by dôjsť k obmedzeniu kapacity pre poskytovanie služieb existujúcimi 
operátormi v prospech hypotetického nového hráča. Očakávané nové technológie, 
najmä LTE, sú navyše podstatne náročnejšie na šírku frekvenčného pásma ako 
technológia GSM a tak by takýto krok mohol obmedziť, resp. zmariť budúce využitie 
spektra pre nové technológie. 

Orange 
Slovensko, a.s. 

a. V nadväznosti na ust. § 32 ods. 21 ZEK máme za to, že dobou návratnosti investície je 
odôvodnené predĺženie licencií / individuálnych povolení o 15 rokov. Refarming z GSM 
na UMTS sa totiž bude na predmetných frekvenciách realizovať v diapazóne 2-5 rokov, 
a to pri životnom cykle nasadzovaných technológií cca 10 rokov. 
Predĺženie o 15 rokov má aj tú výhodu, že frekvenčné prídely všetkých 3 mobilných 
operátorov v pásmach 900 a 1800 MHz budú platné zhodne do r. 2026. To umožní 
regulátorovi na konci tohto obdobia nanovo definovať podmienky pre všetkých hráčov 
na trhu mobilnej komunikácie, nielen pre niektorých z nich. Individuálne povolenie 
spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. (č. 5701/10/06, zo dňa 25.8.2006) je platné do 
septembra 2026. 

b. K prerozdeleniu (reshufflingu) by mohlo dôjsť súčasne s predĺžením individuálnych 
povolení, ale nie je to nevyhnutné. Pre druhú eventualitu hovorí fakt, že Orange 
Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. nevidia problém ani v následnej dohode 
o výmene frekvenčných kanálov. Okrem toho aj v súčasnosti u oboch existuje súvislý 
úsek 5 MHz frekvenčných blokov pre UMTS v pásme 900, takže Slovenská republika 
predmetné odporúčanie Európskej komisie 2009/766/ES, ktoré predpokladá vytvorenie 
podmienok pre využívanie systémov UMTS v pásmach GSM 900 MHz, už dnes bez 
ďalšieho spĺňa. 
Ak by sme sa aj neuspojili s existenciou týchto blokov, treba zohľadniť aj skutočnosť, že 
nie je stanovené časové obdobie, dokedy sa má pásmo 900/ 1800 MHz začať využívať 
pre systémy UMTS. A v neposlednom rade aj TUSR ako národný regulátor pri zavádzaní 
rôznych rádiokomunikačných služieb skôr odďaluje ako úrychľuje ich nasadzovanie na 
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území SR (viď. posledné prípady : DVB-T, IMT-2000,…), a to s ohľadom na vydané 
povolenia pre existujúce služby a ich ochranu. V časovom vyjadrení ide pritom zvyčajne 
aj o niekoľko rokov ( analógové tv vysielanie, MMDS,…).   

c. Prerozdelenie frekvenčných kanálov (reshuffling) sa deje práve preto, aby bolo možné 
budúce využívanie systémov UMTS v pásmach GSM 900 MHz na poskytovanie UMTS 
služieb (refarming). Šírka portfólia a cena koncových zariadení nevyhnutných pre 
UMTS900 (v súčasnosti stále pomerne obmedzená a drahá) je hlavným 
determinátorom spustenia refarmingu a teda UMTS služieb na Slovensku. Momentálne 
sa odhaduje začiatok poskytovania služieb v primerane zmysluplnom pokrytí asi na rok 
2013. 
Spresňujúc: Áno, domnievame sa, že štát by mal požadovať poskytovanie UMTS služieb 
(refarmingu), menovite služby širokopásmového prístupu k internetu na predmetných 
frekvenciách. Mal by ale aj s ohľadom na predošlé skúsenosti s nedozrelosťou 
technológií (IMT-2000, Wimax, 40 GHz) zvoliť dostatočne liberálne podmienky. 

d. Nie. S výnimkou služby širokopásmového prístupu k internetu na predmetných 
frekvenciách popísanej v bode c.) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. považuje súčasné 
portfólio služieb za dostatočné. 
Navyše rozhodnutia s tak dlhou lehotou platnosti, ako sú individuálne rozhodnutia 
o pridelení frekvencií, naviac s ohľadom na nízky stupeň ich flexibility len ťažko možno 
považovať za najvhodnejší spôsob regulácie elektronických komunikačných služieb.  

e. Predpokladáme, že má ísť o uloženie nových povinností, tzn. iných ako v existujúcom 
povolení. Orange Slovensko, a.s. ako firma podnikajúca na slovenskom trhu už 15 rokov 
a majúca na rozvoji slovenského trhu elektronických komunikácií eminentný záujem aj 
v budúcnosti, je pripravená uloženie nových povinností akceptovať, a to osobitne 
v prioritných oblastiach verejného záujmu, ako je napr. oblasť rozvoja 
širokopásmového internetu v kontexte Národnej stratégie pre širokopásmový prístup 
SR. 

f. Na základe internej právnej analýzy sme presvedčení, že súčasný právny rámec 
umožňuje uloženie úhrady za predĺženie licencie / individuálneho povolenia, ktoré sa 
v praxi nepochybne uskutoční vo forme vydania nového individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií s novým rozhodnutím o pridelení frekvencií, a teda aj spĺňajúceho 
podmienky podľa § 33 ods. 1 ZEK. 

Z doterajšej praxe regulátora je zrejmé, že jednorazová úhrada za pridelenie frekvencie 
sa každým ďalším prídelom od r. 2002 zásadne znižovala: 

2002: 2,1 GHz (= 3G): 1,499 mld Sk (~50 mil. €),  
2006: 3. individuálne povolenie pre mobilnú telefóniu (900 Mhz + 1800 MHz + 2,1 GHz 
= 2G+3G !): 150 mil Sk (~5 mil. €),  
V zmysle § 39 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov TUSR nesmie zjavnou podporou zvýhodňujúcou 
určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž. Akékoľvek rozhodnutie 
TUSR smerujúce k zvýhodneniu určitého podniku by bolo taktiež v rozpore so zákonom. 

V zmysle vyššie uvedeného pri vzatí do úvahy cenovej úrovne 3. individuálneho 
povolenia z r. 2006, za najvyššiu prípustnú jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií 
v pásmach 900 a 1800 MHz považujeme sumu 3.000.000,- € pre každého operátora. 

g. Informáciu uvedenú v tejto odpovedi respondent označil ako predmet obchodného 
tajomstva spoločnosti. 

h. Ako už spoločnosť Orange Slovensko, a.s. uviedla v odpovedi vyššie, uvedený princíp 
považuje za diskriminujúci. 

i. Považujeme takéto opatrenia za neodôvodnené a nadbytočné. Trh mobilnej originácie 
nebol vyhodnotený ako trh s významným podnikom a teda s dominanciou niektorého z 
hráčov. Najlepšie to napokon dokazuje skutočnosť, že na slovenskom trhu mobilnej 
komunikácie v súčasnosti pôsobí už päť MVNO. 
Naviac, vychádzajúch z predikcie, že TUSR mal na mysli regulačné opatrenia, nakoľko 
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„povinnosti“ v otázke nespresnil, tieto (§ 11 ZEK) možno uložiť len v intenciách zákona, 
napr. pri ekonomickej regulácií len za splnenia konkrétnych podmienok (analýzou 
zistený stav bez efektívnej súťaže, určenie podniku za SMP, uloženie remedies, ...) 
a dodržania procesných postupov. 

j. Sme presvedčení, že prípadný regulačný prínos takéhoto opatrenia, aj tak veľmi otázny, 
by rozhodne nevyvážil obmedzenie rozsahu služieb pre účastníkov existujúcich 
operátorov. Známym špecifikom slovenskej hospodárskej geografie totiž zostáva, že 
najväčšia potreba frekvencií je v Bratislave a okolí, kde pri aplikácii medzinárodných 
dohôd je spektrum do značnej miery obmedzené. V uvedených podmienkach zúženie 
frekvenčného prídelu by znamenalo zásah do rozsahu a kvality poskytovaných služieb, 
a nie naopak ich podpora zo strany TUSR. 

Navyše takéto opatrenie by najmä prakticky buď úplne zamedzilo, alebo prinajmenšom 
veľmi skomplikovalo refarming z GSM na UMTS. 
Naviac podotýkame, že zúženie frekvenčného prídelu by sa muselo týkať všetkých 
súčasných podnikov rovnako, inak by došlo k nerovnovážnemu stavu a nezákonnej 
štátnej pomoci. V praxi by takéto regulačné opatrenie bolo diskrimináciou spoločností 
Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. v porovnaní so spoločnosťou Telefónica 
O2 Slovakia, s.r.o., ktorá má platné individuálne povolenie a na „vytváraní priestoru“ 
pre ďalší podnik by sa nepodieľala.  

Fórum pre 
komunikačné 
technológie / 

CTF 

a. Úrad by sa podľa nášho názoru mal riadiť aktuálnymi porovnateľnými prípadmi v rámci 
EÚ, predovšetkým zo štátov, ktoré sú v obdobnom postavení ako Slovensko z hľadiska 
stavu hospodárstva vo všeobecnosti, ako aj  potreby podpory rastu penetrácie 
širokopásmových dátových služieb. 

b. Nie, podľa nášho názoru neexistuje potreba súčasne sa zaoberať otázkou predĺženia 
povolení a prerozdelenia frekvenčných pásiem, predĺženie povolení ako prvý krok by 
bolo predpokladom pre ďalšiu diskusiu o prerozdelení pásiem v druhom kroku. 

c. Nie, podľa nášho názoru nie je vhodné podmieňovať predĺženie individuálnych povolení 
procesom refarmingu, a to aj z dôvodu časovej a inej náročnosti procesu refarmingu. 
Zároveň zastávame názor, že samotný refarming by sa mal uskutočniť predovšetkým na 
základe dohody dotknutých operátorov, potvrdenej následne regulátorom, namiesto 
autoritatívneho prerozdelenia frekvencií priamo regulátorom. Napokon upozorňujeme, 
že refarming ako taký by sa mal realizovať v úzkej súčinnosti s okolitými krajinami 
a s konkrétnymi preferenčnými kanálmi. 

d. Nepovažujeme to za potrebné, nakoľko rozsah služieb, ktoré poskytuje podnik je 
určený dostupnosťou a rozvojom technológií na jednej strane a dopytom zákazníkov na 
druhej strane. 

e. Domnievame sa, že z právneho hľadiska individuálne povolenia nie sú vhodnou cestou 
na uloženie podmienok regulačného charakteru – regulačný rámec poskytuje iné 
možnosti na uloženie podmienok v odôvodnených prípadoch, napríklad nástrojmi 
ekonomickej regulácie, všeobecným povolením, špeciálne nástroje regulátora 
(napríklad prenositeľnosť čísla). 

f. Bez ohľadu na súčasné znenie zákona, príklady z iných štátov EÚ naznačujú, že 
predĺženie individuálnych povolení môže, ale nemalo by nevyhnutne byť podmienené 
úhradou. 

g. Nepodporujeme žiadnu z uvedených opcií, nakoľko čistý zisk nemá priamy súvis s 
hodnotou rádiových frekvencii ani s efektivitou ich využívania podnikmi. Podľa nášho 
názoru neexistuje žiadna preukázateľná súvislosť medzi dosiahnutým čistým ziskom 
a cenou frekvenčného spektra a čistý zisk nepredstavuje dostatočne pevnú základňu 
pre ocenenie spektra. Naopak, existuje viacero iných metód na oceňovanie hodnoty 
spektra a stanovenie ceny za predĺženie povolení, napr. benchmarking metódy 
Optimum Deprival Value (ODV). Ďalšou metódou by mohla byť ekonomická metóda 
nákladov stratených príležitostí˝ (opportunity costs). Takýto prístup je koncepčne 
správny a používaný medzinárodne. Táto metóda neberie do úvahy len hodnotu 
spektra pre mobilných operátorov, ale aj najlepšie ďalšie iné použitie spektra˝. Takáto 
kalkulácia obvykle prinesie rozsah možných hodnôt, nielen jednu možnú hodnotu 
spektra. Riziko použitia vyššej hodnoty je však omnoho vyššie ako ˝strata˝ pri nižšej 
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hodnote, pretože príliš vysoká hodnota by mohla ohroziť investície a negatívne 
ovplyvniť digitálnu produktivitu spoločnosti a verejný záujem. Aby mohol 
telekomunikačný sektor plne prispieť k budúcej prosperite slovenskej ekonomiky, je 
nutné, aby cena za spektrum bola správne nastavená. Toto je omnoho 
pravdepodobnejšie dosiahnuteľné, ak sa použije konzervatívny prístup k stanovovaniu 
cien. Je totiž dokázané, že nové formy telekomunikácii prinášajú makroekonomické 
zlepšenia pre celú spoločnosť, ako aj mikroekonomické výhody pre jednotlivcov. Rozvoj 
mobilného širokopásmového internetu výrazne prispieva k rastu a inováciám 
v ekonomike a podporenie tohto prínosu viac než vyvažuje nižšiu cenu získanú za 
spektrum. Plné nasadenie širokopásmového internetu si totiž vyžaduje podstatné 
investície zo strany operátorov. 

h. Nie - viď odpoveď k bodu g. 
i. Nie, nakoľko na Slovensku už existuje príklad dobrovoľnej komerčnej dohody o 

sprístupnení siete jedného podniku inému (národný roaming). Navyše, znovu 
odkazujeme na našu odpoveď k bodu e. o tom že individuálne povolenia nie sú z 
právneho hľadiska najvhodnejší nástroj na reguláciu ekonomického správania sa 
operátorov. 

j. Nie, nakoľko by mohlo dôjsť k obmedzeniu kapacity pre poskytovanie služieb 
existujúcimi operátormi v prospech hypotetického nového hráča. Očakávané nové 
technológie, najmä LTE, sú navyše podstatne náročnejšie na šírku frekvenčného pásma 
ako technológia GSM a tak by takýto krok mohol obmedziť, resp. zmariť budúce 
využitie spektra pre nové technológie. 

Americká 
obchodná 

komora v SR 

a. Úrad by podl'a nášho názoru mal riadiť aktuálnymi porovnateľnými prípadmi v rámci 
EÚ, predo všetkým zo štátov ktoré sú v obdobnom postavení ako Slovensko z hľadiska 
stavu hospodárstva vo všeobecnosti ako aj potreby podpory rastu penetrácie 
širokopásmových dátových služieb. 

b. Nie, podľa nášho názoru neexistuje potreba súčasne sa zaoberať otázkou predlženia 
povolení a prerozdelenia frekvenčných pásiem, predlženie povolení ako prvý krok by 
bolo predpokladom pre ďalšiu diskusiu o prerozdelení pásiem v druhom kroku. 

c. Nie, podľa nášho názoru nie je vhodné podmieňovať predlženie individuálnych 
povolení procesom refarmingu, a to aj z dôvodu časovej a inej náročnosti procesu 
refarmingu. Zároveň zastávame názor, že samotný refarning by sa mal uskutočniť 
predovšetkým na základe dohody dotknutých operátorov, potvrdenej následne 
regulátorom namiesto antoritatívneho prerozdelenia frekvencií priamo regulátorom. 
Zároveň upozorňujeme, že refarming ako taký by sa mal realizovať v úzkej súčinnosti s 
okolitými krajinami a s konkrétnymi preferenčnými kanálmi. 

d. Nepovažujeme 10 za potrebné, nakoľko rozsah služieb, ktoré poskytuje podnik je 
určený dostupnosťou a rozvojom technológií na jednej strane a dopytom zákazníkov na 
druhej strane. 

e. Domnievame sa, že z právneho hradiska individuálne povolenia nie sú vhodnou  
cestou na uloženie podmienok regulačného charakteru - regulačný rámce  
poskytuje iné možnosti na uloženie podmienok v odôvodnených prípadoch,  
napríklad nástrojmi ekonomickej regulácie, všeobecným povolením, špeciálne nástroje 
regulátora (napríklad prenositeľnosť čísla) 

f. Bez ohľadu na súčasné znenie zákona, príklady z iných štátov EU naznačujú, že 
predlženie individuálnych povolení môže, ale nemalo by nevyhnutne byť podmienené 
úhradou. 

g. Nepodporujeme žiadnu z uvedených opcií, nakoľko čistý zisk nemá priamy súvis s 
hodnotou rádiových frekvencii ani s efektivitou ich využívania podnikmi. Podľa nášho 
názoru neexistuje žiadna preukázateľná súvislosť medzi dosiahnutým čistým ziskom a cenou 
frekvenčného spektra a čistý zisk nepredstavuje dostatočne pevnú základňu pre 
ocenenie spektra. Naopak, existuje viacero iných metód na oceňovanie hodnoty 
spektra a stanovenie ceny za predlženie povolení, napr. benchmarking metódy 
Optimum Deprival Value (ODY). Ďalšou metódou by mohla byť ekonomická metóda 
nákladov stratených príležitostí" (opportunity costs). Takýto prístup je koncepčne 
správny a používaný medzinárodne. Táto metóda neberie do úvahy len hodnotu 
spektra pre mobilných operátorov, ale aj najlepšie ďalšie iné použitie spektra". Takáto 
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kalkulácia obvykle prinesie rozsah možných hodnôt, nie len jednu možnú hodnotu 
spektra. 

Riziko použitia vyššej hodnoty je však omnoho vyššie ako "strata" pri nižšej hodnote, 
pretože príliš vysoká hodnota by mohla ohroziť investície a negatívne ovplyvniť 
digitálnu produktivitu spoločnosti a verejný záujem. Aby mohol telekomunikačný 
sektor plne prispieť k budúcej prosperite slovenskej ekonomiky, je nutné, aby cena za 
spektrum bola správne nastavená. Toto je omnoho pravdepodobnejšie dosiahnuteľné, 
ak sa použije konzervatívny prístup k stanovovaniu cien. Je totiž dokázané, že nové 
formy telekomunikácii prinášajú makroekonomické zlepšenia pre celú spoločnosť ako 
aj mikroekonomické výhody pre jednotlivcov. Rozvoj mobilného širokopásmového 
internetu výrazne prispieva k rastu a inováciám v ekonomike a podporenie tohto 
prínosu viac než vyvažuje nižšiu cenu získanú za spektrum. Plné nasadenie 
širokopásmového internetu si totiž vyžaduje podstatné investície zo strany operátorov. 

h. Nie -  vid odpoveď k bodu g. 
i. Nie, nakoľko na Slovensku už existuje príklad dobrovoľnej komerčnej dohody o 

sprístupnení sieti jedného podniká inom (národný roaming). Navyše, znovu 
odkazujeme na našu odpoveď k bodu e. o tom že individuálne povolenia nie sú z 
právneho hľadiska najvhodnejší nástroj na reguláciu ekonomického správania sa 
operátorov.  

j. Nie, nakoľko by mohlo dôjsť k obmedzeniu kapacity pre poskytovanie služieb 
existujúcimi operátormi v prospech hypotetického nového hráča. Očakávané nové 
technológie, najmä LTE, sú navyše podstatne náročnejšie na šírku frekvenčného pásma 
ako technológia GSM a tak by takýto krok mohol obmedziť', resp. zmariť budúce 
využitie spektra pre nové technológie.  

Podnikateľská 
aliancia 

Slovenska 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Združenie 
občianskej 
sebaobrany 

ZOS 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

DSi data s.r.o. 

e.    povinnosť zverejniť VO ponuku za účelom umožnenia prevádzky mobilných služieb 
virtuálnych operátorov 

i.     ano, ak sa tym mysli otvorenie VO trhu ... 
 

 

 

 

3.   V prípade výberového konania: 
a. Domnievate sa, že by bolo prospešné, aby sa výberového konania zúčastnili aj 

existujúci (súčasní) držitelia povolení, alebo si myslíte, že na slovenský trh 
elektronických komunikácií by mal prísť nový podnik? Uveďte dôvody. 

b. Domnievate sa, že víťaz výberového konania by mal byť zaviazaný zabezpečiť 
kontinuitu poskytovania mobilnej elektronickej komunikačnej služby? 

c. Domnievate sa, že pri výbere nového držiteľa individuálneho povolenia na používanie 
frekvencií  by mal byť kladený dôraz na deklarovaný rozsah, kvalitu a cenový rozsah pri 
poskytovaní  elektronických komunikačných služieb? 

d. Domnievate sa, že víťaz výberového konania by mal byť povinný prevziať na seba 
všetky zmluvné záväzky doterajšieho držiteľa individuálneho povolenia na používanie 
frekvencií, najmä zmluvy s koncovými užívateľmi? 

Ing. Marián 
Stanček 

a. Výberového konania by sa mali zúčastniť aj existujúci (súčasní) držitelia     povolení 
spolu s ostatnými záujemcami. Výberové konanie by malo prebehnúť transparentne 
a „nanovo“, aby aj prípadný nový záujemcovia o povolenia mali šancu. 

b. Víťaz výberového konania by mal byť zaviazaný zabezpečiť kontinuitu poskytovania 
mobilnej elektronickej komunikačnej služby. 

c. Určite áno. 
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d. Áno, mal by byť povinný prevziať na seba všetky zmluvné záväzky doterajšieho držiteľa. 
 

Ing. Štefan 
Gyurík 

a. Idealne by bolo, aby prisiel aj ten stvrty. 
b. Ano, kvoli comu inemu by sem mal prist ako poskytovat mob. sluzby aspon na takej 

urovni, ako doterajsi. 
c. Ano, a velmi dosledne. Aj ten cenovy dosah by si TU SR mal zachovat, lebo nas mobilny 

rybnik je zabahneny a trh je este zial stale deformovany. Dovtedy, kym sa to 
neodstrani, bude mat regulator stale opodtatnenie svojej existencie pri sucasnom stave 
pracovnikov. 

d. Ano. Ak by ale klient nesuhlasil, po vyrovnani ceny poskytnuteho zariadenia + feroveho 
admin. poplatku by mohol odist. 

Gejza 
Steinhübel 

a. Výberového konania sa musia zúčastniť existujúci dvaja držitelia povolení. Majú 
celoštátne vybudované siete, vybavené tisícky stavebných a iných povolení, sú 
majiteľmi celej rozsiahlej telekomunikačnej infraštruktúry, dobre poznajú slovenský trh 
a majú dlhodobú tradíciu.    

b.   Jednoznačne ano.  
c.   Ano. 
d.   Jednoznačne ano. 

Dávid Vagaský 

a. Bolo by prospesne aby sme nikoho neobmedzovali a aby aj zakaznici pocititli vyhody 
b. Ano 
c. Samozrejme 
d. Samozrejme moje cislo by bolo asi neaktivne pokial by koncoveho uzivatela 

neprevzal:o) 

Krajčí 
Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

Pavel Kollár 
Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

Protimonopolný 
úrad SR 

Nevyjadril sa. 

Slovenský 
odborový zväz 

pôšt a 
telekomunikácií 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Odborový zväz 
Telekom 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Deutsch–
Slowakischde 
Industrie-und 

Handelskammer 
/              

Slovensko–
nemecká 
obchodná 

a priemyselná 
komora 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Slovak 
Telekom, a.s. 

a. Predovšetkým zastávame  názor, že úrad nemá možnosť v súlade so ZEK obmedziť 
právo súčasných držiteľov frekvencií zúčastniť sa výberového konania. 
Ďalej, pri súčasnom stave trhu na Slovensku nevidíme priestor pre vstup ďalšieho 
podniku. Ďalší infraštruktúrny hráč by musel vybudovať štvrtú paralelnú infraštruktúru 
na Slovensku, čo by pri súčasnom nasýtení trhu a intenzite konkurencie neumožnilo 
ďalšiemu podniku dosiahnuť návratnosť investície. Vzhľadom na veľkosť trhu by 
pravdepodobne došlo k následnej konsolidácii trhu a k zníženiu počtu operátorov na 
dlhodobo udržateľnú úroveň, ako to bolo v prípade Rakúska alebo Holandska. 

b. Dovoľujeme si vyjadriť názor, že použitý pojem „zabezpečiť kontinuitu poskytovania 
mobilnej elektronickej komunikačnej služby“ nie je jasný a si vyžaduje ďalšie 
vysvetlenie zo strany úradu o aké záväzky by konkrétne mohlo ísť. 
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Ak víťaz výberového konania doposiaľ poskytoval mobilné elektronické komunikačné 
služby, predmetné individuálne povolenia sú nevyhnutné pre pokračovanie 
poskytovania služieb, ktoré sú definované v existujúcich zmluvných vzťahoch medzi 
operátorom a zákazníkmi. Preto definovanie dodatočného záväzku pre zabezpečenie 
kontinuity považujeme za zbytočné. Ak víťaz výberového konania neposkytoval 
doposiaľ mobilné elektronické komunikačné služby na území Slovenska, potom záväzok 
kontinuity je v jeho prípade bezpredmetný. 

c. Nie. Rozsah, kvalita aj cenová úroveň služieb sú určované primárne dopytom a 
ponukou na trhu (ak na trhu funguje efektívna konkurencia a slovenský trh znaky 
efektívnej konkurencie vykazuje - viď odpoveď k otázke č.1 hore), čo sa nemusí v realite 
zhodovať s deklaráciami držiteľa. 

d. Pôvodný aj nový držiteľ povolenia sú samostatné právne subjekty, v prípade ktorých by 
prevzatiu zmluvných záväzkov museli predchádzať rokovania o podmienkach, za 
ktorých by zmluvné záväzky boli prevzaté, pričom obidve strany by museli dospieť 
slobodne k vzájomnej dohode. Tento postup podľa nášho názoru nemožno vynútiť vo 
forme povinnosti v povolení, nakoľko by sa jednalo o zásah do obchodno-právnych 
vzťahov subjektov a bol by protiústavný. Ďalej, zmluvy s koncovými zákazníkmi nie je 
možné previesť bez ich súhlasu - tento úkon voči viac ako 5 miliónom účastníkov by 
sám o sebe bol extrémne náročný. Navyše, nejedná sa o zákonný prechod - nie je 
možné nútiť zákazníkov, aby zostali vo vzťahu s novým operátorom, s ktorým zmluvy 
neuzatvárali.  

Vladimír Mlatko 

a. Mali by byť pozvaný aj súčasný. Bolo by dosť nefér ak operátori prišli o licencie. Skor 
som názoru čim viac konkurencie tým lepšie. 

b. Áno mal. 
c. Áno mal, niekoho kto bude len držať frekvencie nepotrebujeme. 
d. Určite áno a minimálne s tým že 2 roky ponechať ponuku starého operátora tak aby sa 

nestalo že jeho nové ponuky budú nevýhodnejšie ako predošlé. 

Telefónica O2 
Slovakia, s.r.o. 

a. Áno, aj súčasní držitelia, s ohľadom na princíp nediskriminácie. 
b. Nie, nakoľko výberové konania o pridelení frekvencií nie sú určené na to, aby sa 

zabezpečovala „kontinuita“, ale práve naopak – ich účelom je obvykle zabezpečiť vstup 
nových hráčov na trh, ktorí si budujú nové vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a inými 
zmluvnými partnermi. „Kontinuita“ môže byt zabezpečená výlučne cestou predĺženia 
povolení ich súčasným držiteľom. Navyše by bolo právne veľmi problematické donútiť 
súkromného podnikateľa, aby pokračoval v zmluvných vzťahoch so zákazníkmi či 
dodávateľmi za podmienok dojednaných v minulosti iným subjektom alebo ho nútiť 
k prevzatiu časti iného podniku. Na druhej strane potom vyvstáva otázka dôvodu 
vstupu nového hráča na trh, ak sa má zabezpečiť kontinuita existujúcich zmluvných 
vzťahov. 

c. Nie, nakoľko ani deklarovaný rozsah služieb nemusí byť zárukou toho, že služby budú v 
skutočnosti poskytované v tomto rozsahu, ani toho, že práve záujemcom deklarovaný 
rozsah služieb bude optimálny pre zákazníkov. 

d. Nie, ako sme už uviedli vyššie. 

Orange 
Slovensko, a.s. 

a. Uskutočnenie výberového konania v r. 2011 by bolo závážnym porušením princípov 
transparentnosti, primeranosti a odôvodnenosti. Zastávame názor, že uskutočnenie 
výberového konania tohto charakteru je nevyhnutné komunikovať s niekoľkoročným 
predstihom, a to s ohľadom na jeho zásadné dôsledky na diskontinuitu právnych 
vzťahov s inými národnými a nadnárodnými podnikmi, vzťahov so zákazníkmi, tretími 
osobami ako aj na podnikanie na trhu, na ktorom sú investície operátorov chránené 
nielen zákonom, ale aj ústavou a medzinárodnými dohovormi. 
Nech je inšpiráciou skúsenosť z Belgicka, kde sa belgický regulátor BIPT rozhodol 
v novembri 2008 nepredĺžiť licenciu Belgacomu 17 mesiacov pred jej vypršaním 
a belgický odvolací súd jeho rozhodnutie zrušil práve z dôvodov uvedených vyššie 
a regulátor následne bezplatne predĺžil Belgacomu licenciu o 5 rokov. 
Z dôvodov uvedených v odpovedi na otázku č. 1 nepovažuje spoločnosť Orange 
Slovensko, a.s. výberové konanie v akejkoľvek podobe za racionálne.  

b. Ako už spoločnosť Orange Slovensko, a.s. naznačila v predchádzajúcej odpovedi, 
neexistuje právna možnosť, ako zabezpečiť kontinuálne prechod práv zo všetkých 
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súkromnoprávnych zmluvných vzťahov generálne na nový subjekt. A domnievať sa, že 
nový subjekt postaví sieť k momentu zániku súčasných licencií / individuálnych povolení 
(august t.r.), prípadne že nadobudne sieť od „končiaceho“ podniku v okamihu 
uvedenom ako termín pre začatie poskytovania služieb v licencii je taktiež nereálne. 
Uložiť vlastníkovi siete, aby povinne previedol svoje vlastnícke právo nie je 
v kompetencií TUSR (Čl. 20 ods. 4 Ústavy SR). Naviac v okamihu, kedy podnik už nebude 
mať oprávnenie poskytovať elektronické komunikačné služby (pre Orange Slovensko, 
a.s. po 30.8.2011), nebude prevádzkovať ani sieť, t.j. všetky rozhodnutia a uložené 
regulačné povinnosti sú nevykonateľné. 

c. Informáciu uvedenú v tejto odpovedi respondent označil ako predmet obchodného 
tajomstva spoločnosti.  

d. Ako už spoločnosť Orange Slovensko, a.s. niekoľkokrát uviedla, zmluva ako dvojstranný 
právny úkon je súkromnoprávnym inštitútom. Akákoľvek diskusia na tému legálnej 
možnosti nahradenia podniku v existujúcich zmluvných vzťahoch reguláciou TUSR je 
preto len diskusiou akademickou.  
Ak by aj takáto substitúcia bola právne možná, absolútne nereálna je aj v praxi. Nie je 
totiž možné, aby TUSR uložil napr. viac ako 400 roamingovým partnerom našej 
spoločnosti povinnosť uzatvoriť medzinárodnú zmluvu s novým podnikom, ak tento nie 
je právnym nástupcom spoločnosti Orange Slovensko, a.s.. Aby sme ďalej ilustrovali 
komplexnosť problému a ak zostaneme pri spomenutom prípade roamingových zmlúv,  
tieto v praxi za spoločnosť Orange Slovensko, a.s. často formálne uzatvára spoločnosť 
France Télécom S.A., tzn. tretia osoba mimo regulačný dosah TUSR a slovenského 
právneho poriadku ako celku. Právne komfortné riešenie neexistuje ani vo vzťahu k 
univerzálnej sukcesii nového podniku do zmlúv o prepojení, ak nový podnik nie je 
určený za SMP, uloženia povinnosti tisícov vlastníkov nehnuteľností uzatvoriť zmluvu 
s novým nájomcom, ktorý nie je právnym nástupcom predchádzajúceho, atď. 
Tak z hľadisku počtu, ako aj z hľadiska dosahu na slovenské hospodárstvo a spoločnosť 
je ale nepochybne najvýznamnejším zmluvným typom, ktorý by bol takýmto 
neštandardným riešením zásadne dotknutý,  zmluva o pripojení podľa § 43 ZEK je 
v zmysle § 5 ods. 5 ZEK. Pripomíname, že nakoľko koncový užívateľ je spotrebiteľom, 
s poukazom na § 52 Občianskeho zákonníka je zmluva o pripojení spotrebiteľskou 
zmluvou. Ak spoločnosť Orange Slovensko, a.s. stratí oprávnenie poskytovať sieť, službu 
alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií, nie je viac podnikom v zmysle 
definície § 4 ods. 8 ZEK a v zmysle § 43 ods. 7 ZEK musí vypovedať všetky zmluvy 
o pripojení. Akýkoľvek nový podnik, ktorý chce začať poskytovať služby týmto 
zákazníkom, sa musí na tom s podnikom dohodnúť alebo zákazníkov sám osloviť. 
Na záver dodávame, že rovnako, ako nie je možné generálne vstúpiť do zmluvných práv 
a povinností existujúceho podniku, nie je ani možné ani previesť jemu uložené 
regulačné povinnosti, napr. na regulovanom trhu mobilnej terminácie. 

Fórum pre 
komunikačné 
technológie / 

CTF 

a. Aj súčasní držitelia, vzhľadom na platný princíp nediskriminácie. 
b. Nie, nakoľko výberové konania o pridelení frekvencií nie sú určené na to, aby sa 

zabezpečovala „kontinuita“, ale práve naopak - ich účelom je obvykle zabezpečiť vstup 
nových hráčov na trh, ktorí si budujú nové vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a inými 
zmluvnými partnermi. „Kontinuita“ môže byt zabezpečená výlučne cestou predĺženia 
povolení ich súčasným držiteľom. Navyše by bolo právne veľmi problematické donútiť 
súkromného podnikateľa, aby pokračoval v zmluvných vzťahoch so zákazníkmi či 
dodávateľmi za podmienok dojednaných v minulosti iným subjektom alebo ho nútiť 
k prevzatiu časti iného podniku. Na druhej strane vyvstáva otázka dôvodu vstupu 
nového hráča na trh, ak sa má zabezpečiť kontinuita súčasných zmluvných a iných 
podmienok. 

c. Nie, nakoľko ani deklarovaný rozsah nie je zárukou toho, že služby budú v skutočnosti 
poskytované v tomto rozsahu, ani toho, že práve deklarovaný rozsah bude optimálny 
pre zákazníkov. 

d. Nie, ako sme už uviedli vyššie k písm. b). 

Americká 
obchodná 

komora v SR 

a.  Aj súčasní držitelia, vzhľadom na platný princíp nediskriminácie.  

b.  Nie, nakoľko výberové konania o pridelení frekvencií nie sú určené na to, aby sa 
zabezpečovala "kontinuita", ale pravé naopak - ich účelom je obvykle zabezpečiť  
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vstup nových hráčov na trh, ktorí si budujú nové vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a 
inými zmluvnými partnermi .. .Kontinuita" môže byt zabezpečená výlučne cestou 
predlženie povolení ich súčasným držiteľom. Navyše by bolo právne veľmi 
problematické donútil súkromného podnikateľa, aby pokračoval v zmluvných vzťahoch 
so zákazníkmi či dodávateľmi za podmienok dojednaných v minulosti iným subjektom 
alebo ho nútiť k prevzatiu časti iného podniku. Na druhej strane vyvstáva otázka 
dôvodu vstupu nového hráča na trh, ak sa má zabezpečiť kontinuita súčasných 
zmluvných čl iných podmienok.  

c. Nie, nakoľko ani deklarovaný rozsah nie je zárukou toho, že služby budú v skutočnosti  
poskytované v tomto rozsahu. ani toho, že pravé deklarovaný rozsah bude optimálny 
pre zákazníkov.  

d. Nie, ako sme už uviedli vyššie k písm. b).  
Podnikateľská 

aliancia 
Slovenska 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Združenie 
občianskej 
sebaobrany 

ZOS 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

DSi data s.r.o. Nevyjadril sa. 
 

 

4.   Myslíte si, že príchodom nového poskytovateľa elektronických komunikačných služieb by 
bolo zabezpečené lepšie alebo horšie prostredie v rozsahu, kvalite a cene poskytovaných 
elektronických komunikačných služieb pre koncového používateľa? 

Ing. Marián 
Stanček 

Príchod nového poskytovateľa elektronických komunikačných služieb by znamenal zvýšenie 
konkurencie a tým aj možnosť tlačiť ceny služieb smerom dole. 

Ing. Štefan 
Gyurík 

Klienti Vam budu tvrdit, ze lepsie, operatori, ze horsie. Pozrite sa na podmienky 
v porovnatelnych krajinach a rozhodnite spravne tak, aby Vam nebolo vytknute, ze lobing 
operatorov bol opat silnejsi ako ochrana slabych, neorganizovanych a vo vacsine pripadov 
aj slabo informovanych klientov, ktori su ochotni platit nadpriemerne EU ceny za hovory aj 
data pri svojich uboho podpriemernych EU platoch. 

Gejza 
Steinhübel 

V rozsahu a kvalite poskytovaných služieb by nový poskytovateľ mohol zabezpečiť len 
horšie prostredie pre koncového používateľa (musel by predsa nanovo komplexne 
vybudovať úplne nové vlastné siete, a to na území celej krajiny, čo by trvalo niekoľko 
rokov).   

Dávid Vagaský Myslim ze by prisla urcite dalsia nova ponuka niecim zaujimava pre urcity segment  

Krajčí 
Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

Pavel Kollár 
Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

Protimonopolný 
úrad SR 

Pokiaľ sa otázkou myslí vstup štvrtého operátora, platí vyššie uvedené, t.j. vstup štvrtého 
operátora nemusí automaticky znamenať zintenzívnenie hospodárskej súťaže a tým aj 
zlepšenie služieb pre koncového používateľa, avšak vytvára k tomu predpoklady. Vstup 
a etablovanie štvrtého operátora závisí od veľmi veľa faktorov a nie je možné predvídať 
jeho budúce pôsobenie na trhu. 
Pokiaľ sa otázkou myslí vstup nového operátora do frekvencií existujúcich operátorov na 
základe verejnej súťaže v zmysle vyššie uvedených otázok, uvádzame nasledovné. 
Príchodom nového poskytovateľa by došlo k zhoršeniu a vysoko pravdepodobne až 
k dočasnému zániku prevažnej časti aktuálnych mobilných služieb pre koncových 
užívateľov. Prípadné výberové konanie resp. ďalšie nevyhnutné administratívne kroky 
smerom k udeleniu individuálneho povolenia pre nového operátora budú vyžadovať určitý 
nevyhnutný čas, pričom platnosť povolenia pre súčasných operátorov končí 30.08.2011. 
K tomuto dátumu by mal potenciálny nový operátor pravdepodobne iba niekoľko týždňov 
na vybudovanie firmy (zabezpečenie ľudských zdrojov, informačných technológií, 
nehnuteľností, atď.), vybudovanie siete/infraštruktúry, vypracovanie biznis plánu, 
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marketingovej stratégie, atď. Nie je možné a reálne v tak krátkom čase vôbec uskutočniť 
vstup na trh a ani zďaleka v kvalite aktuálnych operátorov, v dôsledku čoho by niekoľko 
miliónov zákazníkov súčasných operátorov k touto dátumu prišlo o možnosť využívať 
mobilné služby (ktoré sa v súčasnosti považujú za dôležitý tovar dennej spotreby a 
penetrácia presahuje 100%). Vybudovanie novej siete v kvalite sietí súčasných operátorov 
by trvalo niekoľko rokov. Počas tejto doby by utrpel zákazník. Jedinou reálnou možnosťou 
by bol prestup k súčasnému tretiemu operátorovi, ktorý by sa stal na určitý čas de facto 
monopolným mobilným operátorom. Stav, keď na trhu pôsobí len monopolný dodávateľ 
služieb zákazníkom spravidla neprospieva.  
Príchod nového operátora namiesto súčasných operátorov sám osebe nemusí znamenať, 
že dôjde k zlepšeniu služieb pre koncového používateľa (ani nie je možné nijakým 
spôsobom predvídať správanie operátora, ktorý by nahradil súčasných operátorov). Tento 
predpoklad, t.j. zlepšenie služieb pre zákazníkov by s oveľa väčšou pravdepodobnosťou 
platil len v prípade, že na trh vstúpi nový 4. operátor, pričom traja súčasní operátori na trhu 
ostanú. V takomto prípade je možné predpokladať, že by došlo k zvýšeniu úrovne 
hospodárskej súťaže a k zvýšeniu konkurenčného tlaku na cenu a kvalitu ponúkaných 
služieb.  
V neposlednom rade súčasní operátori sú významnými platcami dane a ich zánikom by 
došlo k výpadku určitých daňových príjmov pre štátny rozpočet SR, čo nemožno považovať 
za prospešné pre spoločenské blaho.  

Slovenský 
odborový zväz 

pôšt a 
telekomunikácií 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Odborový zväz 
Telekom 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Deutsch–
Slowakischde 
Industrie-und 

Handelskammer 
/              

Slovensko–
nemecká 
obchodná 

a priemyselná 
komora 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Slovak 
Telekom, a.s. 

Nie - viď odpoveď k otázke č.1 hore. 

Vladimír Mlatko 

Penetrácia je síce už vysoká ale za vyskúšanie sa nič nedá. Keď už tak im dať frekvencie za 
symbolickú cenu s podmienkou že do roka či dvoch spustia plnohodnotnú sieť (2G aj 3G 
minimálne s pokrytím populácie min 90%). 
 

Telefónica O2 
Slovakia, s.r.o. 

Nie, zhoršila by sa dostupnosť frekvencií v čase, keď nároky na šírku a dostupnosť pásma 
rastú. Navyše ekonomická únosnosť pôsobenia 4. mobilného operátora na Slovensku je 
veľmi otázna (vid napr. aj príklady konsolidácie trhu napríklad v Rakúsku či Veľkej Británii). 

Orange 
Slovensko, a.s. 

Túto otázka považujeme za hypotetickú, až špekulatívnu. TUSR by pred jej položením mal 
analyzovať konkrétny trhový problém.  
Podľa názoru spoločnosti Orange Slovensko, a.s. žiadny takýto problém neexistuje, trh 
mobilných telefónych služieb je rozvinutý, podnikateľské prostredie konkurencieschopné, 
a výmena podnikov by znamenala len právny chaos a ekonomicky iracionálne budovanie 
nových sietí. A napokon, po období rozvratu a technologického úpadku o roky dozadu, 
 poskytovanie rovnakých služieb ako dnes.  

Fórum pre 
komunikačné 
technológie / 

CTF 

Nie, zhoršila by sa dostupnosť frekvencií v čase, keď nároky na šírku a dostupnosť pásma 
rastú. Navyše ekonomická únosnosť pôsobenia 4. mobilného hráča na Slovensku je veľmi 
otázna (viď napr. aj príklady konsolidácie trhu napríklad v Rakúsku, Veľkej Británii, či 
situáciu 4. mobilného operátora v ČR.) 
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Americká 
obchodná 

komora v SR 

Nie.  
zhoršila by sa dostupnosť frekvencii v čase, ked' nároky na šírku a dostupnosť pásma  
rastú, Navyše ekonomická únosnosť pôsobenia 4. mobilného hráča na Slovensku je vel'mi  
otázna (vid napr. aj príklady konsolidácie trhu napríklad v Rakúsku, Veľkej Británii čo  
situáciu 4. mobilného operátora v ČR.)  

Podnikateľská 
aliancia 

Slovenska 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 

Združenie 
občianskej 
sebaobrany 

ZOS 

Viď odpoveď k otázke č. 1. 
 

DSi data s.r.o. Nevyjadril sa. 

 

 
 
Vaše ďalšie postrehy a návrhy. 

 

Gejza 
Steinhübel 

 

Predpokladám, že pokiaľ nechceme na niekoľko rokov zlikvidovať trh mobilnej komunikácie 
na Slovensku, nie je možné uvažovať o tom či predĺžiť, alebo nepredĺžiť povolenia súčasným 
dvom poskytovateľom. Odpoveď je jasná: ako Orangeu tak aj T-Mobilu je nevyhnutné 
predĺžiť platnosť povolenia na dostatočne dlhú dobu (cca 20 rokov z dôvodu dostatočnej 
stability). Žiadny nový držiteľ povolenia nie je v takej miere schopný plynule zabezpečiť 
kontinuitu poskytovaných služieb (a to po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke) ako 
operátor, ktorý už má komplexne vybudovanú sieť, ktorý je majiteľom celej 
telekomunikačnej infraštruktúry, dobre pozná slovenský trh a má veľké medzinárodné 
skúsenosti a podporu.  
Skrátka - novému poskytovateľovi by trvalo niekoľko rokov, kým by vôbec mohol 
zabezpečiť súčasný stav.  

Dávid Vagaský 
 

Pokial zakaznik pozrie len napriklad do rakuska vidi obrovsky rozdiel v ponuke a cenach 
oproti nasej krajine aj napriek tomu ze priemerne platy na slovensku su nizsie. Je potrebne 
aby si operator nemyslel ze on je tu a my nic nezmozeme ale aby jeho zakaznik bojoval o to 
aby tu ostal a nie aby napr reklamaciu riesil 60 dni podla svojich zmluvnych podmienok v 21 
storoci. Mali by sa sledovat vseobecne zmluvne podmienky a mal by to niekto schvalit napr 
TU az nasledne na to by boli platne tak si tam operator da svoje klucky a zakaznik sa 
nemoze opriet o zakladne veci  
 

Vladimír Mlatko 
 

 Úplne zrušiť prepojovacie poplatky čo v najkratšom čase rádovo v mesiacoch.  Je 
nemysliteľné aby v rakúsku za 1000 minút do všetkých sieti platil zákazník rakúskeho 
Orange 9 eur. A po ohradení hovorca slovenského Orange sa odbije slovami vraj sme 
špecifický trh a nie je možné porovnávať Rakúsko so Slovenskom. Sedliacky rozum hovorí 
zarábajú násobne viac a platia menej za  násobne lepšie služby. To je čo za volovinu že to 
nemôžem porovnávať? Majú nás za debilov? Pritom prepojovacie poplatky v rakúsku sú 
na niekde na 5 centoch.  

 Nariadená sekundová tarifikácia. Je pekné, že máme virtuálnych operátorov ktorí nás 
lákajú na 10 alebo 6 centov za minútu a v živote nikde v reklame  nespomenú, že je to 
v podstate tiché okrádanie. 

 Povinný bezplatný elektronický podrobný výpis faktúr vo forme PDF, XML. Ja chcem 
vedieť kde za koľko komu som volal žiadne sumárne hodnoty. Ja im šetrím náklady 
(papier, pošta) a oni idú pýtať poplatky, neuveriteľné. 
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Závery z verejnej konzultácie:  
 

Do verejnej konzultácie na 4 predložené otázky sa zapojilo devätnásť prispievateľov. Z toho traja 
prispievatelia sú poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb v zmysle zákona 610/2003 Z. z. o 
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz, 
28/29 GHz a UMTS (z toho jeden využíva frekvencie z pásma 450 MHz).  

 
Príspevky bolo možné zasielať v elektronickej forme v termíne do 1. marca 2011, avšak úrad zohľadnil aj 
príspevok doručený po tejto lehote dňa 7.marca 2011.  
 
Verejná konzultácia mala slúžiť predovšetkým k vytvoreniu názorovej platformy na základe postojov širokej 
verejnosti a tiež ako pomocný podklad pre TÚ SR pri vypracovaní stratégie ďalšieho využívania uvedených 
frekvencií pre elektronické komunikačné služby v uvedenom frekvenčnom pásme v súvislosti s končiacou 
platnosťou povolení dvoch mobilných operátorov.  
 
             Záverom TÚ SR konštatuje, že verejná konzultácia svoju úlohu splnila a napomohla TÚ SR v rozhodovaní 
o stratégii plánovania elektronických komunikačných služieb v uvedených frekvenčných úsekoch, za čo ešte raz 
TÚ SR ďakuje všetkým prispievateľom.  
 

V Bratislave dňa 14.03.2011 

 


