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Do verejnej konzultácie bolo doručených 17 obsahovo rozdielnych pripomienok od 

prispievateľov zahrňujúcich operátorov, potenciálnych záujemcov a iné subjekty 

Zoznam prispievateľov 

1 Zhrnutie pripomienok do verejnej konzultácie 

P.č. Názov / meno účastníka verejnej konzultácie Poznámka 

1 Orange Slovensko, a.s.   

2 Telefónica Slovakia, s.r.o.   

3 Slovak Telekom, a.s.    

4 PPF Mobile Services a.s.   

5 Towercom, a.s.   

6 SATRO s.r.o.   

7 Združenie občianskej sebaobrany   

8 SWAN, a.s.   

9 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, Ústav telekomunikácií a pán Baroňák 
Príspevky sú obsahovo zhodné 

10 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR   

11 Asociácia odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií   

12 Fórum pre komunikačné technológie a pán Šebo Príspevky sú obsahovo zhodné 

13 Slovenský odborový zväz pôšt a telekomunikácií    

14 Rozhlas a televízia Slovenska   

15 CE MEDIA s.r.o.    

16 Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie   

17 Užívatelia MMDS vysielania v pásme 2,5 až 2,7 GHz  Príspevky sú obsahovo zhodné 
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V rámci verejnej konzultácie boli najviac pripomienkované kapitoly k záväzkom, ktoré 

účastníci preberajú do výberového konania a kapitoly o podmienkach používania frekvencií 

Počet pripomienok do verejnej konzultácie 

1 Zhrnutie pripomienok do verejnej konzultácie 

27

5

5

6

7

10

16

25

31

41

9.3  Elektronický aukčný systém 

 Ostatné kapitoly 

6.3  Výberové konanie realizované formou elektronickej au 

4.4  Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií 

4.1  Frekvenčné pásmo 800 MHz 

6.6  Banková záruka 

9.4  Aukčný poriadok 

5.6  Záväzky, ktoré účastník výberového konania preberá v 

5.1  Základné podmienky  používania pridelených frekvenci 

5.3  Podmienky účelného používania frekvencií 

Počet pripomienok 

Celkom: 173 pripomienok 
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Kľúčové pripomienky týkajúce sa frekvenčného pásma 800 MHz úrad neakceptuje a z 

vyhodnotenia nevyplývajú žiadne kľúčové zmeny v texte vyhlásenia výberového konania 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Kľúčové pripomienky 

Frekvenčné pásmo 800 MHz 

1. Pridelenie spodných blokov (v súčasnosti A1.1, alebo A1.2) v rámci 

novej, samostatnej kategórie 

2. Vyčlenenie 2 blokov pre subjekty ktoré nemajú žiaden prídel vo 

frekvenčnom pásme 900 MHz  

3. Nastavenie minimálneho rozsahu frekvencií pre jeden podnik na úrovni 

2x10 MHz 

4. Stanovenie nového spektrálneho limitu na úrovni 2 x 15,2 MHz spoločne 

pre pásma 800 a 900 MHz 

5. Nadštandardné postupy proti rušeniu medzi frekvenčným pásmom 800 

MHz a sieťami DVB-T 

Vyhodnotenie 

1. Pridelenie konkrétnych frekvencií prebehne v priraďovacej fáze. 

Účastníci, ktorí získajú bloky vo frekvenčnom pásme 800 MHz v nej 

budú mať možnosť dražiť konkrétne frekvenčné bloky 

2. Vyčlenenie frekvencií o objeme 2x10 MHz by predstavovalo 

neprimeraný regulačný zásah, ku ktorému v súčasnosti nie je dôvod 

3. Úrad nevidí dôvod pre nastavenie minimálneho rozsahu frekvencií vo 

frekvenčnom pásme 800 MHz pre jeden podnik. Takéto obmedzenie 

by vylúčilo legitímnu možnosť záujmu o objem 2x5 MHz  

4. Návrh by viedol k tomu, že žiadny z existujúcich operátorov by nemal 

možnosť získať viac ako 2x5 MHz vo frekvenčnom pásme 800 MHz. 

To by predstavovalo neprimeranú reguláciu a bolo by proti cieľu 

podpory technologických inovácií a rozvoja služieb 

5. Požiadavky na zabezpečenie nadštandardných  postupov proti 

rušeniu medzi pásmom 800 MHz a sieťami DVB-T sú neodôvodnené. 

Úrad bude pri ochrane proti rušeniu postupovať štandardne podľa 

ustanovení zákona. 

 

 Z vyhodnotenia pripomienok nevyplývajú žiadne kľúčové zmeny 

v texte vyhlásenia výberového konania Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 4.1 a 5.1.1 

Úrad pripomienky:        neakceptuje      akceptuje čiastočne        akceptuje 
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Kľúčové pripomienky týkajúce sa frekvenčného pásma 1800 MHz úrad neakceptuje a z 

vyhodnotenia nevyplývajú žiadne kľúčové zmeny v texte vyhlásenia výberového konania 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Frekvenčné pásmo 1800 MHz 

Kľúčové pripomienky 

1. Zmeny v nastavení aukčných blokov v kategóriách zodpovedajúcich 

frekvenčnému pásmu 1800 MHz 

2. Zmeny obmedzenia na rozsah pridelených frekvencií vo frekvenčnom 

pásme 1800 MHz zo v súčasnosti navrhovaných 2x20 MHz 

3. Uvoľnenie 2x9,0 MHz vo frekvenčnom pásme 1800 MHz pre pridelenie k 

využívaniu službami elektronických komunikácií  

4. Vyčlenenie blokov B1 a B7 z hlavnej aukcie do jednokolového predkola  

5. Podmienenie účasti v aukcii súhlasom existujúcich operátorov 

s refarmingom  

Vyhodnotenie 

 Z vyhodnotenia kľúčových pripomienok nevyplývajú žiadne 

kľúčové zmeny v texte vyhlásenia výberového konania Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 4.2 a 5.1.2 

1. Nastavenie aukčných blokov vychádza z existujúceho stavu už 

pridelených povolení a cieľov vytvorenia súvislých blokov pre 

nasadenie LTE a motivovania pre budúci refarming 

2. Nastavenie obmedzenia na rozsah pridelených frekvencií vychádza z 

existujúceho stavu a cieľov vytvorenia súvislých blokov pre nasadenie 

LTE, motivovania pre budúci refarming a vytvorenia priestoru pre 

pridelenie dodatočných 2x9,0 MHz, ktoré budú uvoľnené v budúcnosti 

3. Predmetné frekvenčné rozsahy 1776,1 – 1781,1 MHz a 1781,1 – 

1785 MHz sú v súčasnosti využívané pre modulačné linky pre rozhlas 

na základe individuálnych povolení. O ich uvoľnení úrad rokuje 

4. Samostatné predkolo pre bloky B1 a B7 by znamenalo možné 

predĺženie aukcie a ohrozenie cieľa prideliť frekvencie v čo 

najskoršom termíne 

5. Úrad preferuje, aby refarming prebehol samostatným procesom a bol 

výsledkom vzájomnej dohody držiteľov individuálnych povolení 
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Kľúčové pripomienky týkajúce sa frekvenčného pásma 2600 MHz úrad neakceptuje a z 

vyhodnotenia nevyplývajú žiadne kľúčové zmeny v texte vyhlásenia výberového konania 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Frekvenčné pásmo 2600 MHz 

Kľúčové pripomienky 

1. Rozdelenie kategórie C1 na 3 bloky po 2x20 MHz a jeden blok 2x10 

MHz  

2. Zavedenie minimálnych a maximálnych obmedzení na objem frekvencií, 

ktoré môžu byť pridelené v párovej časti frekvenčného pásma 2600 MHz 

jednému podniku  

3. Odloženie pridelenia frekvencií 2570 - 2620  MHz z dôvodu existujúcich 

služieb MMDS 

Vyhodnotenie 

 Z vyhodnotenia kľúčových pripomienok nevyplývajú žiadne 

kľúčové zmeny v texte vyhlásenia výberového konania 

 

Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 4.3 a 5.1.3 

1. Navrhované nastavenie šírky aukčných blokov 2x5 MHz umožňuje 

vyšší počet možných kombinácií objemov pridelených jednotlivým 

uchádzačom a je v podmienkach výberových konaní v Európe 

štandardné ((napríklad v Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii, Českej 

republike, a iné.) 

2. Zámerom je  neobmedzovať nijakým spôsobom množstvo frekvencií 

pridelených jednotlivým subjektom a neobmedzovať alokáciu 

dosiahnutú na základe súťaže, keďže frekvencií vo frekvenčnom 

pásme 2600 MHz FDD je vo výberovom konaní ponúknuté relatívne 

veľké množstvo 

3. Úrad nemení svoje stanovisko z predchádzajúcich verejných 

konzultácií a neplánuje do budúcna vyčleniť nejaký frekvenčný úsek v 

rámci pásma 2600 MHz pre prevádzku systémov MMDS a prideliť, 

alebo predĺžiť ich bez výberového konania 
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Na základe vyhodnotenia pripomienok k vyvolávacím cenám a bodom spôsobilosti, pristúpil 

úrad k revízii počtu bodov spôsobilosti priradených kategóriám A1, B1 a B7 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Kľúčové pripomienky 

Vyvolávacie ceny a body spôsobilosti 

Vyhodnotenie Kľúčové pripomienky 

1. Úprava počtu bodov spôsobilosti priradených jednotlivým kategóriám 

aukčných blokov 

2. Zvýšenie, alebo zníženie vyvolávacích cien vo frekvenčných pásmach 

800 MHz a 1800 MHz 

3. Nastavenie maximálneho počtu bodov spôsobilosti pre jeden subjekt  

Vyhodnotenie 

 Úrad na základe vyhodnotenia pripomienok pristúpil k revízii 

priradenia bodov spôsobilosti: 

– Kategória A1: z 12 na 18  

– Kategórie B1 a B7: z 2 na 3 

Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 4.4 

1. Úrad súhlasí s názorom, že počet bodov spôsobilosti by mal približne 

odrážať očakávanú hodnotu jednotlivých aukčných kategórií, a v 

tomto zmysle priradenie bodov spôsobilosti revidoval u kategórie A1 z 

12 na 18 a u kategórií B1 a B7 z 2 na 3 

2. Úrad neakceptuje návrhy na zmenu vyvolávacích cien. Vysoké 

vyvolávacie ceny by znamenali riziko nedostatočného záujmu. 

Naopak nízke vyvolávacie ceny by mohli viesť k nízkym výnosom  

3. Otázka hromadenia frekvenčného spektra je dostatočne riešená 

nastavením konkrétnych spektrálnych limitov vo frekvenčných 

pásmach 800 a 1800 MHz 
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Na základe vyhodnotenia pripomienok k pokrytiu obyv. úrad pristúpil k zavedeniu niekoľkých 

míľnikov vo všetkých frekvenčných pásmach a k zvýšeniu požiadavky vo frekvenčnom pásme 

800 MHz 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Pokrytie obyvateľstva 

Kľúčové pripomienky 

1. Návrh niekoľkých míľnikov pre pokrytie obyvateľstva vo 

frekvenčných pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz 

2. Zvýšenie požiadaviek pokrytia vo frekvenčných pásmach 800 

MHz a 1800 MHz 

3. Posudzovanie splnenia podmienok pokrytia obyvateľstva 

spoločne pre všetky frekvenčné pásma 

4. Zníženie / zrušenie požiadaviek pokrytia vo frekvenčnom 

pásme 2600 MHz 

Vyhodnotenie 

 Revízia požiadaviek pokrytia v pásme 800 MHz: 

– 25 % obyvateľstva do 31.12.2015, 50 % do 31. 12. 2017 a 70 

% do 31.12.2018 

 

 

 

 

 Revízia požiadaviek pokrytia v pásme 1800 MHz: 

– 25 % obyvateľstva do 31.12.2015 a 50 % do 31.12.2018 

 Revízia požiadaviek pokrytia v pásme 2600 MHz: 

– 10 % obyvateľstva do 31.12.2015 a 25 % do 31.12.2018 

 

 

Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 5.3.1 až 5.3.3 

1. Úrad súhlasí, že je v záujme stimulovania rýchlejšieho rozvoja 4G sietí 

vhodné požiadavku na pokrytie obyvateľstva v čase odstupňovať. Požiadavky 

pokrytia vo frekvenčnom pásme 800 MHz budú odstupňované 3 míľnikmi a vo 

frekvenčnom pásme 1800 MHz 2 míľnikmi 

2. Úrad nesúhlasí s výrazným sprísňovaním požiadaviek pokrytia 

v ktoromkoľvek z ponúkaných frekvenčných pásiem. Úrad však zároveň 

súhlasí, že je v záujme cieľa rozvoja nových služieb mierne zvýšiť požiadavku 

pokrytia vo frekvenčnom pásme 800 MHz na úroveň 70 % obyvateľstva 

3. Všetky individuálne povolenia na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 

800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, budú vydané na používanie frekvencií 

celoplošne, čo je v súlade s cieľom efektívneho využívania frekvenčného 

spektra 

4. Určité stanovenie minimálnej úrovne pokrytia vo frekvenčnom pásme 2600 

MHz je v je v súlade s cieľom efektívneho využívania frekvenčného spektra, 

keďže toto pásmo bude pridelené na celoplošné využívanie  
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Na základe vyhodnotenia pripomienok, úrad pristúpil k revízii podmienok dosiahnutia ako aj k 

zvýšeniu samotnej požiadavky garantovanej minimálnej prenosovej rýchlosti 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Garantovaná minimálna prenosová rýchlosť 

Kľúčové pripomienky 

1. Stanovenie podmienky dosiahnutia garantovanej minimálnej 

požadovanej prenosovej rýchlosti služby pri verifikačných meraniach pre 

úspešné meranie 90 % vzoriek 

2. Zvýšenie požiadavky na minimálnu prenosovú rýchlosť 

3. Vypracovanie detailov metodiky overovania prenosovej rýchlosti 

 

Vyhodnotenie 

 Podmienky dosiahnutia garantovanej minimálnej požadovanej 

prenosovej rýchlosti služby bude považovaná za splnenú pri 

úspešnom meraní u 90 % vzoriek 

 Požiadavka garantovanej minimálnej prenosovej rýchlosti bude 

zvýšená na 2 Mbit/s pre downlink a 256 kbit/s pre uplink vo 

všetkých frekvenčných pásmach, s výnimkou prípadu nasadenia 

technológie GSM v pásme 1800 MHz. 

Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 5.3.4 a 5.3.5 

1. Úrad zohľadní, že parametre, ktoré rýchlosť prenosu z pohľadu 

zákazníka ovplyvňujú sa v prenosovej sieti dynamicky menia a 

pristúpi k splneniu podmienky dosiahnutia garantovanej minimálnej 

požadovanej prenosovej rýchlosti pri úspešnom meraní u 90 % 

vzoriek 

2. Úrad súhlasí s návrhmi zvýšiť  minimálnu garantovanú prenosovú 

rýchlosť, v súlade s cieľmi rozvoja širokopásmových služieb a pristúpi 

k zvýšeniu požiadavky pre rýchlosť downlink na 2 Mbit/s 

3. Úrad súhlasí aby boli detaily metodiky overovania prenosovej 

rýchlosti špecifikované po konzultácii s úspešnými účastníkmi 

výberového konania. Konkrétne znenie metodiky bude verejne 

konzultované a bude pripravované v spolupráci s úspešnými 

účastníkmi výberového konania. Úrad zabezpečí, aby bola metodika 

pripravená  do doby, keď bude prvý krát potrebné preverovať pokrytie 

obyvateľstva 
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Na základe vyhodnotenia pripomienok úrad pristúpil k predĺženiu doby platnosti povolení vo 

frekvenčných pásmach 800 a 2600 MHz a k revízii tejto doby pre frekvenčné pásmo 1800 MHz 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Doba platnosti individuálnych povolení  

na používanie frekvencií 

Kľúčové pripomienky 

1. Predĺženie doby trvania individuálnych povolení 

2. Zmena trvania individuálnych povolení na používanie frekvencií vo 

frekvenčnom pásme 1800 MHz na obdobie do 31. augusta 2026 

Vyhodnotenie 

 Individuálne povolenia na používanie frekvencií vo frekvenčných 

pásmach 800 MHz a 2600 MHz budú pridelené na dobu do 

31.12.2028 

 Individuálne povolenia na používanie frekvencií vo frekvenčnom 

pásme 1800 MHz budú pridelené na dobu do 31.12.2026 Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 5.4 

1. V prípade frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 a 2600 MHz úrad 

pristúpi k zmene doby na ktorú budú frekvencie pridelené, a to do 

31.12.2028. Plánovaná doba, na ktorú budú frekvencie pridelené sa 

tak predĺži na 15 rokov, čo je v súlade s bežnou praxou v Európe 

2. Trvanie individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 1 800 MHz 

bude zosúladené s trvaním už existujúcich individuálnych povolení  v 

pásmach 1800 MHz a 2100 MHz. Tieto frekvenčné pásma majú 

podobné charakteristiky a v budúcnosti budú môcť byť do výberového 

konania ponúknuté spoločne 
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Na základe komplexného vyhodnotenia pripomienok úrad pristúpil k zrušeniu povinnosti 

záväzku veľkoobchodnej ponuky 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Veľkoobchodná ponuka 

Kľúčové pripomienky 

1. Neopodstatnenosť záväzku veľkoobchodnej ponuky 

2. Vypustenie ustanovení o cenotvorbe 

3. Regulovanie cenových podmienok veľkoobchodných ponúk 

4. Splnenie záväzku už v prípade, ak operátor dosiahne dohodu o 

veľkoobchodnom prístupe pre jedného virtuálneho operátora 

 

Vyhodnotenie 

 Záväzok veľkoobchodnej ponuky bude z textu vyhlásenia 

výberového konania vypustený Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 5.6.2 

1. Aj keď úrad považuje záväzok veľkoobchodnej ponuky za vhodný 

nástroj pre motivovanie konkurencie v oblasti poskytovaných služieb, 

vníma tiež riziká na ktoré v pripomienkach poukazujú účastníci 

verejnej konzultácie. Po komplexnom vyhodnotení pripomienok tak 

bude záväzok veľkoobchodnej ponuky zrušený 
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Na základe vyhodnotenia pripomienok k národnému roamingu, úrad revidoval podmienky 

definujúce oprávnenie k národnému roamingu a termín trvania záväzku ... 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Národný roaming (1/2) 

Kľúčové pripomienky 

1. Neopodstatnenosť záväzku národného roamingu 

2. Zavedenie záväzku kolokácie sieťového vybavenia nového operátora 

3. Zmena podmienok, splnenie ktorých povedie k oprávneniu k národnému 

roamingu  

4. Skrátenie doby trvania záväzku národného roamingu 

Vyhodnotenie 

 Oprávnenie k národnému roamingu je podmienené: 

– Prídelom minimálne 2x15 MHz vo frekvenčnom pásme 1800 

MHz a súčasne žiadnych frekvencií vo  frekvenčného pásma 

800 MHz; a/alebo 

– Prídelom frekvencií vo frekvenčnom pásme 800 MHz za 

podmienky nevyužívania frekvencií z frekvenčného pásma 

900 MHz 

 Záväzok národného roamingu bude platiť do 31.12.2018 

Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 5.6.1 

1. Primeranosť uloženia záväzku národného roamingu je dostatočne 

zdôvodnená budovaním infraštruktúry potenciálneho nového podniku. 

Stanovenie záväzku je v súlade s rozhodnutím 243/2012/EU, 

európskym regulačným rámcom a všetkými princípmi regulácie 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách 

2. V súvislosti s budovaním infraštruktúry potenciálneho nového podniku 

je podľa úradu uloženie záväzku národného roamingu dostatočné 

3. Podmienky pre oprávnenie k národnému roamingu sú revidované, tak 

aby boli v súlade s hlavným účelom národného roamingu, ktorým je 

umožniť potenciálnemu novému podniku, u ktorého na základe 

pridelených frekvencií úrad predpokladá vybudovanie siete 

s adekvátnym pokrytím obyvateľstva a prenosovou kapacitou, 

poskytovať služby v období  budovania vlastnej infraštruktúry 

4. Nastavenie doby trvania záväzku národného roamingu bude 

zosúladené s termínom 31.12.2018 pre splnenie podmienok účelného 

používania frekvencií vo frekvenčnom pásme 800 MHz, ktoré je pre 

vybudovanie celonárodnej siete nevyhnutné 
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Úrad ďalej revidoval rozsah služieb, na ktoré sa bude vzťahovať záväzok národného roamingu a 

pristúpil k podmieneniu oprávnenia plnením rozvojových podmienok 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Národný roaming (2/2) 

Kľúčové pripomienky 

5. Zúženie rozsahu služieb, resp. frekvencií, na ktoré sa bude vzťahovať 

záväzok národného roamingu 

6. Vypustenie podmienok cenotvorby 

7. Územné obmedzenie záväzku národného roamingu 

8. Podmienenie oprávnenia na národný roaming plnením rozvojových 

podmienok na strane oprávneného žiadateľa 

Vyhodnotenie 

 Záväzok národného roamingu sa bude vzťahovať na frekvencie 

vo frekvenčných pásmach 900 MHz a 1800 MHz a v rámci nich musí 

oprávnenému záujemcovi o národný roaming umožňovať prístup 

k službám poskytovaným na 2G technológii 

 

 

 Záväzok poskytovať služby na základe záväzku národného roamingu 

zanikne, ak oprávnený záujemca nepokryje do 12 mesiacov od 

splnenia podmienky pre začiatok poskytovania národného roamingu 

minimálne 40 %, do 24 mesiacov minimálne 60% a do 36 mesiacov 

minimálne 80% obyvateľstva Slovenskej republiky.  

 

Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 5.6.1 

5. Úrad zohľadňuje, že národný roaming je vhodné uplatňovať len vo 

vzťahu k existujúcim sieťam s technológiou 2G, keďže vo vzťahu k 4G 

sieťam neexistuje náskok existujúcich operátorov s výstavbou siete 

6. Princíp cenotvorby by mal zabezpečiť, že výška ceny národného 

roamingu nebude oprávneným podnikom znemožňovať ziskové 

podnikanie. Stanovenie konkrétnych princípov cenotvorby nie je 

podmienkou účasti vo výberovom konaní 

7. Územné obmedzenie odporuje účelu záväzku národného roamingu, 

ktorým je umožnenie poskytovať služby kredibilnému novému 

podniku v období  budovania vlastnej infraštruktúry 

8. Oprávnenie k národnému roamingu bude podmienené plnením 

rozvojových podmienok vo frekvenčných pásmach 800 MHz, alebo 

1800 MHz. Úrad stanovením týchto podmienok sleduje cieľ 

výraznejšej motivácie oprávneného žiadateľa k budovaniu vlastnej 

infraštruktúry  
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Kľúčové pripomienky týkajúce sa formátu aukcie a priebehu výberového konania úrad 

neakceptuje. Z vyhodnotenia nevyplývajú kľúčové zmeny v texte vyhlásenia výberového konania 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Formát aukcie a priebeh výberového konania 

Kľúčové pripomienky 

1. Návrhy na zmenu aukčného formátu na SMRA, alebo zjednodušenú 

CCA 

2. Zriadenie predkola pre nové subjekty 

Vyhodnotenie 

 Z vyhodnotenia pripomienok nevyplývajú žiadne kľúčové zmeny 

v texte vyhlásenia výberového konania 

 

Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 6.3.1 a 6.3.2 

1. Rozhodnutie o formáte CCA bolo vykonané na základe odbornej 

analýzy porovnania niekoľkých kandidátskych aukčných formátov. 

Jednotlivé formáty boli posúdené z pohľadu ich súladu s cieľmi 

navrhovaného výberového konania, ako aj z pohľadu požiadaviek na 

implementáciu. Zároveň,  formát CCA je v dnešnej dobe v podstate 

štandardom pre prideľovanie frekvencií vo viacerých frekvenčných 

pásmach 

2. Vyčlenenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 800 MHz a 1800 MHz 

do samostatného predkola pre nové subjekty  by predstavovalo 

neprimeraný regulačný zásah, ku ktorému v súčasnosti nie je dôvod 

zodpovedajúceho významu 
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Banková záruka bude môcť byť podaná bankou v rámci EÚ s investičným ratingom. Možnosť 

podávania dodatočných bankových záruk bude vypustená 

2 Vyhodnotenie kľúčových oblastí 

Banková záruka 

Kľúčové pripomienky 

1. Možnosť bankovej záruky od cudzozemskej banky 

2. Nezverejňovanie výšky bankovej záruky 

3. Revízia väzby medzi výškou zloženej bankovej záruky a najvyššou 

cenovou ponukou v hlavnej fáze a návrh na zníženie hodnoty bankovej 

záruky, od ktorej je možné podávať neobmedzené cenové ponuky 

4. Zvýšenie minimálnej výšky bankovej záruky 

5. Možnosť viacnásobného zvyšovania bankovej záruky v priebehu hlavnej 

fázy aukcie 

Vyhodnotenie 

 Akceptovaná bude banková záruka poskytnutá „bankovou 

inštitúciou registrovanou v rámci EÚ, pričom táto banková 

inštitúcia musí mať kreditný rating minimálne na investičnej 

úrovni 

 Hodnota záruky, od ktorej je možné podávať neobmedzené 

cenové ponuky v hlavnej fáze sa zníži na 50 mil. eur 

 Možnosť dodatočných bankových záruk v priebehu aukcie bude 

vypustená 

Vyplývajúce 

zmeny 

Kapitola 6.6 

1. Umožnenie bankovej záruky od cudzozemskej banky je v záujme 

zjednodušenia administratívnych podmienok účasti. Akceptovaná 

bude banková záruka od banky v rámci EÚ, s kreditným ratingom 

minimálne na investičnej úrovni  

2. Informácia o výške doloženej bankovej záruky sa v priebehu 

výberového konania nezverejňuje na základe §. 33 ods. 7 zákona 

o elektronických komunikáciách 

3. Úrad zohľadní, že zloženie vysokých bankových záruk môže byť 

administratívne náročné. Hodnota záruky, od ktorej je možné podávať 

neobmedzené cenové ponuky v hlavnej fáze sa zníži na 50 mil. eur 

4. Podľa úradu je 5 mil. EUR dostatočne vysoká čiastka na to, aby 

zabránila vstupu neserióznych subjektov 

5. Na základe revízie úrovne bankovej záruky, od ktorej je možné 

podávať neobmedzené cenové ponuky, úrad v záujme zjednodušenia 

aukcie ustúpil od možnosti dodatočného zloženia bankovej záruky v 

priebehu aukcie 


