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1 Úvod 

  
Tento aukčný poriadok je súčasťou výzvy na predloženie ponúk do výberového 
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných 
pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800MHz formou elektronickej aukcie a obsahuje 
pravidlá aukcie pre prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz. 
 

1.1 Formát aukcie  
 
Elektronická aukcia bude vykonaná vo formáte SMRA aukcie, ktorý umožňuje 
predkladať ponuky v reálnom čase na jednotlivé frekvenčné bloky, čo zaistí 
transparentnosť výberového konania. 
 

1.2 Vývojový diagram priebehu výberového konania 
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Obrázok č. 1: Vývojový diagram priebehu výberového konania 
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1.2.1 Priebeh výberového konania  

Výberové konanie bude realizované v nasledujúcich fázach: 
 

 Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do 
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci 
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní 
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na 
predkladanie ponúk postúpia do aukčnej fázy. 
 

 Aukčná fáza: realizácia aukcie. Aukčná fáza sa bude skladať z aukčných kôl, 
v ktorých budú môcť účastníci aukcie opakovane navyšovať svoju ponúkanú 
výšku jednorazovej úhrady na daný aukčný blok výberom jednej 
z predvolených ponúk. Každý aukčný blok bude hodnotený samostatne, 
jeden účastník môže v tomto výberovom konaní podávať ponuku podľa 
vlastného uváženia. Po skončení aukcie sa úspešným účastníkom stane ten, 
kto ponúkol najvyššiu výšku jednorazovej úhrady za daný aukčný blok.  

 
1.3 Predmet výberového konania 

1.3.1 Frekvenčné pásmo 1800 MHz 
 
Frekvenčné pásmo 1800 MHz  je definované pre frekvenčný úsek 1710 – 1785 MHz 
párovaný s frekvenčným úsekom 1805 – 1880 MHz rozhodnutím ECC/DEC/(06)13, 
ERC/DEC/(95)03 rozhodnutím 2009/766/EC, ktoré bolo novelizované rozhodnutím 
2011/251/EU a rozhodnutím 2018/637/EU a ECCReport 266. Frekvencie z uvedeného 
frekvenčného pásma sú využívané na poskytovanie verejných elektronických 
komunikačných služieb a v Slovenskej republike sú v súčasnosti pridelené štyrom 
mobilným operátorom – Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, 
s.r.o. a SWAN Mobile, a.s. Každý z mobilných operátorov má k dispozícii inú šírku 
frekvenčného pásma.  

Frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz nie sú v súčasnosti využívané v plnom 
rozsahu. Doposiaľ voľné bloky sú uvedené poslednom riadku v tabuľke č. 1, čo spolu 
predstavuje prídel frekvenčného pásma  so šírkou 2×9 MHz MHz, ktoré  sú predmetom 
výberového konania. 

 

Podnik Frekvenčný rozsah Množstvo 

Orange Slovensko, 

a.s. 

1715,1/1810,1 - 1725,1/1820,1 MHz; 

1738,5/1833,5 - 1746,1/1841,1 MHz;                                        

1747,9/1842,9 - 1750,3/1845,3 MHz; 

2 × 20,0 MHz 

O2 Slovakia, s.r.o. 1750,3/1845,3 - 1766,1/1861,1 MHz; 2 × 15,8 MHz 

Slovak Telekom, a.s. 
1725,1/1820,1 - 1738,5/1833,5 MHz; 

1746,1/1841,1 - 1747,9/1842,9 MHz 
2 × 15,2 MHz 

SWAN Mobile, a.s. 
1710,1/1805,1 - 1715,1/1810,1 MHz; 

1766,1/1861,1 - 1776,1/1871,1 MHz; 
2 × 15,0 MHz 
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Voľné frekvencie  
1710,0/1805,0 - 1710,1/1805,1 MHz;  

1776,1/1871,1 - 1785,0/1880,0 MHz;  
2 × 9,0 MHz 

 

Tabuľka č. 1:  Súčasné rozdelenie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz  

 

Aukčný limit pre frekvenčné pásmo 1800 MHz je vo výberovom konaní stanovený tak, 
aby celkové množstvo frekvencií vo frekvenčnom pásme 1800 MHz vrátane 
v súčasnosti držaných frekvencií vo frekvenčnom pásme 1800 MHz, ktorých držiteľom 
je jeden účastník výberového konania, nepresiahlo 2 x 20 MHz. 

V tomto výberovom konaní sú ponúkané tieto bloky voľných frekvencií:  

Kategória 
aukčných 

blokov 

Označenie 
aukčného 

bloku 
Šírka bloku Frekvenčný rozsah 

C 
 

C 1 2 × 3 MHz 
1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz 
1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz 

C 2 2 x 3 MHz 1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz 

C 3 2 x 3 MHz 1776,1 - 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz 

 

Tabuľka č. 2: Aukčné bloky vo frekvenčnom pásme 1800 MHz 

 

1.4 Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií 
 
Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie 
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania. 
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý aukčný 
blok kategórie C hodnotu 550 000,00 eura.  

Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je súčet ponúknutých jednorazových 
úhrad účastníka výberového konania, za konkrétne aukčné bloky, s ktorými sa stane 
úspešným účastníkom v elektronickej aukcii.   

Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je 
záväzná a nie je možné ju vziať späť. 

2 Elektronická aukcia – aukčné pravidlá 

2.1 Všeobecné pravidlá aukcie 

2.1.1 Elektronický aukčný systém 
 
Aukcia sa uskutoční elektronickou formou prostredníctvom elektronického aukčného 
systému (ďalej len „EAS“). EAS bude prevádzkovaný na zabezpečených serveroch 
dodávateľa EAS a účastníci k nemu budú pristupovať prostredníctvom siete Internet 
s vysokou úrovňou zabezpečenia. 
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Do EAS budú mať možnosť prihlásenia len tí účastníci výberového konania, ktorým 
bude doručené oznámenie úradu o kvalifikovaní do aukcie. Každému účastníkovi, 
ktorý sa kvalifikuje do aukcie (ďalej len „účastník aukcie“), bude v elektronickej podobe 
doručená výzva na účasť v aukcii na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke (Príloha č. 
2).  

Účastník aukcie je zodpovedný za zabezpečenie výzvy na účasť v aukcii, ktorá mu 
bude doručená realizátorom aukcie, a zvoleného hesla pre prístup proti zneužitiu, 
za zabezpečenie počítača proti škodlivému softvéru a za fyzickú bezpečnosť počítača, 
ktorý účastník aukcie používa pre prístup do EAS. Za správnosť a úplnosť 
registračných údajov zodpovedá účastník konania. V prípade akéhokoľvek porušenia 
ochrany prístupových údajov je účastník aukcie povinný čo najskôr o tejto skutočnosti 
informovať úrad.  

EAS umožní účastníkom aukcie podávať len také ponuky, ktoré sú v súlade s aukčným 
poriadkom. Okrem možnosti predkladania ponúk, bude EAS slúžiť aj na poskytovanie 
informácií o priebehu aukcie. EAS bude nastavený tak, aby minimalizoval riziko 
neúmyselnej chyby účastníka aukcie. 

Úrad nenesie zodpovednosť za technické problémy alebo problémy s internetovým 
pripojením na strane účastníka aukcie, ktoré mu bránia k prihláseniu do EAS. 
Účastníci aukcie by mali mať vo vlastnom záujme dostatočne zabezpečené a rýchle 
internetové pripojenie a záložný počítač pre prípad technickej chyby. Úrad zároveň 
odporúča, aby počítače, ktoré budú využívané pre prístup do EAS, neboli v priebehu 
aukcie využívané na žiadne iné účely, a aby na nich nebol súbežne používaný žiadny 
softvér, ktorý nie je potrebný pre prístup do EAS. 

V rámci EAS bude zabezpečená anonymita účastníkov aukcie. EAS bude 
zabezpečený proti napadnutiu a prezradeniu identity účastníka aukcie. Elektronická 
komunikácia s EAS bude šifrovaná. 

EAS bude obsahovať systém obojsmerného zasielania správ, ktorý umožní vzájomné 
zasielanie správ počas celého priebehu aukcie medzi úradom a účastníkom aukcie. 
Tento spôsob komunikácie bude v priebehu aukcie primárnym. Správy zaslané 
prostredníctvom EAS sa považujú za doručené okamihom ich zaslania. 

EAS bude taktiež obsahovať systém zabezpečujúci synchronizáciu času s aukčným 
serverom. Pre plynulosť zobrazovania serverového času je dôležité dobré internetové 
pripojenie vrátane plynulosti priechodu komunikácie cez prípadné zabezpečovacie 
prvky na strane účastníka. Treba počítať s možným rozdielom času v prehliadači 
a na serveri ± 2 s. Čas na serveri bude rozhodujúcim časom pre všetky úkony počas 
priebehu aukcie, akým je čas začiatku, čas zostávajúci do konca, čas podania ponuky 
a podobne. 

Účastníci aukcie budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím a funkcionalitou EAS 
počas školenia používania EAS, ako aj počas testovacej aukcie najneskôr 5 dní pred 
termínom konania aukcie. O termíne konania školenia a testovacej aukcie budú 
účastníci aukcie včas informovaní.  

Účastníci aukcie budú mať k dispozícii tiež používateľský manuál k EAS. Tento 
manuál bude obsahovať všetky informácie, s ktorými je účastník aukcie povinný sa 
oboznámiť pred začiatkom aukcie. Informácie obsiahnuté v používateľskom manuáli 
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k EAS budú obsahovať hlavne požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie na 
strane účastníka aukcie, inštrukcie k prihláseniu do EAS, opis rozhrania a formulárov 
pre podávanie ponúk v priebehu aukcie, ako aj opis používania EAS.  
 

2.1.2 Minimálne technické požiadavky pre funkčnosť EAS  
 
Pre funkčnosť EAS je potrebné, aby boli splnené minimálne technické požiadavky, 
ktoré sú:  

• Počítač s operačným systémom MS Windows (Win 7, a vyššie verzie).  
• Aktuálna verzia internetového prehliadača Google Chrome alebo Mozilla Firefox, 

resp. Internet Explorer (tento vo verzii IE 10 a vyššej).  
• Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie 

komunikácie so serverom.  
• Nastavenie prehliadača: 

o Štandardné nastavenie po inštalácii. 
o Povolená podpora JavaScript. 
o Povolené cookies. 

• Internetové pripojenie s rýchlosťou minimálne 10 Mb/s, stabilné bez výpadkov. 
• Pokiaľ nie je priamy prístup na server (používa sa proxy) alebo je použitý firewall 

s pokročilejšími technikami ochrany, tak je vhodné doménu https://www.smra-
auction.sk/itendr vložiť medzi dôveryhodné servery. 

 
 

2.1.3 Informovanie účastníkov o všeobecných pravidlách 
 
Úrad poskytne potrebné informácie účastníkom výberového konania pred aukčnou 
fázou, v priebehu  aukčnej fázy a výsledky aukcie oznámi po ukončení a vyhodnotení 
posledného aukčného kola. Informácie, ktoré budú účastníkom aukcie poskytované sú 
špecifikované v tomto aukčnom poriadku. 

Spôsob a lehoty na predkladanie ponúk v priebehu aukcie sú špecifikované v tomto 
aukčnom poriadku v bode 2.2.  
 

2.1.4 Monitorovanie aukcie 
 
Priebeh aukcie bude monitorovaný prostredníctvom EAS.  

Informácie o priebehu aukcie budú zaznamenané na dvoch nezávislých serveroch, 
ktoré budú umiestnené na dvoch rôznych miestach. Informácie o priebehu aukcie 
nebudú počas aukcie zverejňované. Informácie o priebehu aukcie budú využité len vo 
výnimočných prípadoch, a to hlavne v prípade riešenia sporov ohľadom priebehu 
aukcie. 
 

2.1.5 Mimoriadne  udalosti 
 
V prípade mimoriadnych udalostí, môže úrad prijať nasledujúce rozhodnutie: 

a) odložiť aukčné kolo, 
b) ukončiť prebiehajúce aukčné kolo predčasne, 
c) prerušiť prebiehajúce aukčné kolo, 
d) zrušiť prebiehajúce aukčné kolo, 

https://www.smra-auction.sk/itendr
https://www.smra-auction.sk/itendr
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e) pozastaviť aukciu, 
f) zrušiť aukciu, 
g) odložiť poskytnutie informácií účastníkom. 

 
Za mimoriadnu udalosť je možné považovať napr.: prekážky, ktoré nastali nezávisle 
od vôle úradu a účastníkov aukcie (vis maior, napr. prírodné katastrofy, demonštrácie, 
štrajky, násilné konflikty, a pod.), technické problémy na strane dodávateľa EAS, ktoré 
môžu pôsobiť na priebeh aukcie tak, že nebude možné dodržať aukčný poriadok, 
vylúčenie účastníka z aukcie alebo závažné plošné výpadky internetového pripojenia, 
alebo akékoľvek iné výnimočné udalosti, ktoré by mohli narušiť, alebo by mohli mať 
významný dopad na priebeh a výsledky aukcie. 

Právo posúdiť, či sa jedná o mimoriadnu situáciu, má úrad. Úrad k rozhodnutiu 
o vyhlásení mimoriadnej situácie podá odôvodnenie. 

Účastníci sú povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla 
narušiť priebeh aukcie. Spôsob oznámenia bude spresnený účastníkom, ktorí sa 
kvalifikujú do aukčnej fázy v priebehu školenia. 
 

2.1.6  Zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie 
 
Účastníci výberového konania sa od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia 
zdržať konania, ktoré by spôsobilo zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.  

V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie 
účastníka aukcie, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok.  

V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá peňažná 
zábezpeka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového 
konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie. 
 

2.1.7 Kolúzne správanie 
 
Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania                
musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie a výmeny informácií s cieľom ovplyvniť 
výsledok aukcie s inými subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, 
a to či už priamej, alebo prostredníctvom tretieho subjektu. 

Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by 
predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o predložených ponukách, 
o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii 
predkladania ponúk v aukcii.  

Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného 
poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie. V súlade s  § 33 ods. 11 zákona 
o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, 
ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s  § 33 ods. 16 zákona 
o elektronických komunikáciách prepadá peňažná zábezpeka zložená účastníkom 
výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil 
zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie. 
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2.2 Pravidlá aukcie 

2.2.1 Plánovanie kôl aukcie 
 
Najneskôr 48 hodín pred začiatkom prvého aukčného kola úrad účastníkom aukcie 
oznámi čas a dátum začiatku prvého aukčného kola s uvedením času, kedy je možné 
sa do EAS prihlásiť. 

Jednotlivé kolá budú plánované úradom priebežne, a to vždy po skončení 
predchádzajúceho kola. Minimálne 10 minút pred začiatkom nasledujúceho kola 
oznámi úrad dátum a čas začiatku nasledujúceho kola, a to zverejnením jeho termínu 
v EAS a zaslaním správy v chate EAS. 

Doba trvania kola je stanovená pevne, a to v dĺžke 45 minút. Úrad si vyhradzuje právo 
skrátiť dĺžku kola počas priebehu aukcie, ak sa preukáže, že dĺžka trvania kola je 
dostatočne dlhá na podanie ponúk. 

Kolá budú plánované na pracovné dni medzi 9:00 a 16:00 hodinou. Povinnosťou 
každého účastníka je zaistiť trvalú účasť svojho zástupcu v aukcii a to počas celej doby 
od 9:00 do 16:00 hodiny, alebo do doby, keď úrad oznámením ukončí kolá pre daný 
deň. 

Na jeden deň môže úrad naplánovať niekoľko kôl. Medzi jednotlivými kolami v rámci 
jedného dňa bude prestávka dlhá minimálne 20 minút. Každé kolo musí byť ukončené 
v  rámci jedného aukčného dňa. Úrad si vyhradzuje právo prestávku medzi kolami 
predĺžiť. 

Najneskôr do začiatku posledného kola v rámci daného aukčného dňa úrad 
účastníkom oznámi, že ide o posledné kolo v rámci daného dňa. Do 30 minút 
po ukončení posledného kola v rámci daného aukčného dňa úrad účastníkom oznámi 
stanovenie času a dátumu prvého kola pre nasledujúci aukčný deň. Úrad môže prvé 
kolo pre nasledujúci aukčný deň odložiť, a v takomto prípade bude zmena účastníkom 
oznámená minimálne 15 minút pred pôvodne plánovaným začiatkom prvého kola 
nasledujúceho aukčného dňa. 

Úrad má právo plánovať jednotlivé aukčné dni, ako aj kolá aukčného dňa podľa 
vlastného uváženia, vrátane prerušenia aukcie na jeden, alebo niekoľko dní. 

 
2.2.2 Právo na predĺženie aukčného kola 

 

Právo na predĺženie aukčného kola umožňuje účastníkovi predĺžiť trvanie kola a podať 
tak ponuku v dodatočnom čase. 

Na začiatku aukcie má každý účastník k dispozícii tri práva na predĺženie aukčného 
kola. 

V prípade, že účastník uplatní právo na predĺženie kola, bude pre toho účastníka toto 
kolo predĺžené o 15 minút od plánovaného konca kola. Predĺženie kola môže byť 
ukončené skôr, a to v momente, keď všetci účastníci, ktorí v danom kole môžu 
predložiť svoju ponuku, ju predložili. 
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Počet práv daného účastníka na predĺženie kola sa po každom ich uplatnení znižuje 
o jeden. V rámci jedného kola môže účastník uplatniť právo na predĺženie len 
jedenkrát. 

V prípade, ak v danom kole účastník môže podať ponuku a má zároveň jedno, alebo 
viac zostávajúcich práv na predĺženie kola a v rámci daného kola nepodá žiadnu 
ponuku, bude pre neho toto kolo automaticky predĺžené a počet jeho práv na 
predĺženie kola bude znížený o jeden. 

V prípade, ak účastník podal v danom kole ponuku na maximálny počet frekvenčných 
blokov, ktoré mu dovoľuje stanovený aukčný limit pre frekvenčné pásmo 1800 MHz 
nebude mu umožnené požiadať o predĺženie daného kola. 

Ak účastník v danom kole podal ponuku na minimálne jeden  frekvenčný blok, môže 
požiadať manuálne o predĺženie kola, ak má jedno, alebo viac zostávajúcich práv na 
predĺženie kola. Kolo pre neho automaticky predĺžené nebude.  

Účastníci, ktorí v rámci daného kola neuplatnili svoje právo na predĺženie kola, nemajú 
možnosť podať svoju ponuku v rámci predĺženia kola iným účastníkom. Títo účastníci 
budú informovaní o tom, že dané kolo bolo predĺžené a budú čakať na jeho ukončenie. 

Primárny účel týchto práv na predĺženie kola je ochrana pred nepredvídateľnými 
problémami technického charakteru na strane účastníka. 

 

2.2.3  Informovanie účastníkov aukcie o priebehu aukcie 
 
Úrad poskytne na začiatku každého kola účastníkovi nasledujúce informácie: 

a) dobu trvania nadchádzajúceho kola spolu s uvedením času jeho ukončenia, za 
predpokladu, že žiadny účastník neuplatní právo na predĺženie kola, 

b) predvolené výšky jednorazovej úhrady pre všetky frekvenčné bloky, 
c) počet zostávajúcich možností účastníka na čerpanie práva na predĺženie kola, 
d) informáciu o tom, či je účastník držiteľom najvyššej ponuky z predchádzajúceho 

aukčného kola,  
e) v prípade že je držiteľom najvyššej ponuky informáciu o tom, že nemusí svoju 

ponuku navyšovať 
 

Úrad poskytne do 10 minút po ukončení kola každému účastníkovi informáciu o výške 
najvyššej ponuky za daný frekvenčný blok. 
 

2.2.4 Pravidlá aktivity 
 
Každý účastník aukcie má právo v každom aukčnom kole podať ponuku na 
ktorýkoľvek aukčný blok, pokiaľ je takáto ponuka v súlade s aukčnými limitmi 
stanovenými podľa časti 3.1 výzvy a pokiaľ výška ním zloženej peňažnej zábezpeky je 
v súlade s časťou 5.1.1 výzvy. Celkový počet bodov aktivity bude účastníkovi aukcie 
priradený na základe zloženej peňažnej zábezpeky.  

V prípade, že účastník v danom kole podá ponuku na ľubovoľný počet aukčných 
blokov podľa pravidiel opísaných ďalej, rovná sa jeho aktivita hodnote jedna. Pokiaľ 
účastník ponuku nepodá na žiaden frekvenčný blok, a to ani v predĺžení kola, rovná sa 
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jeho aktivita v danom kole nule a jeho účasť v aukcii končí. V platnosti zostáva jeho 
posledná platná ponuka. Podmienka podania ponuky neplatí pre účastníka aukcie, 
ktorý je držiteľom najvyššej ponuky pre niektorý z ponúkaných frekvenčných blokov. 
Držiteľ najvyššej ponuky nemusí podať novú ponuku na daný frekvenčný blok 
a v takomto prípade sa má za to, že na daný frekvenčný blok svoju ponuku podal. 
 

2.2.5 Pravidlá predkladania ponúk v aukcii a ukončenie aukcie 
 
Najnižšie podanie pre každý frekvenčný blok v aukcii vyhlasuje úrad. 

V prvom aukčnom kole účastník predkladá svoju ponuku voľbou jednej z možností, 
pričom v EAS budú možné výšky ponúkaných jednorazových úhrad uvedené v eurách. 
Ponúkané jednorazové úhrady sa budú počítať nasledovne: 

1. Výška najnižšieho podania uvedená v eurách 
2. Výška najnižšieho podania navýšená o 5 % uvedená v eurách 
3. Výška najnižšieho podania navýšená o 10 % uvedená v eurách 

 
V každom ďalšom kole účastník predkladá svoju ponuku voľbou jednej z troch  
predvolených jednorazových úhrad za frekvenčný blok.  
Tri možnosti ponuky na frekvenčný blok budú stanovené pre každý frekvenčný blok 
samostatne. Každá ponuka bude obsahovať konkrétnu výšku ponúkanej jednorazovej 
úhrady v eurách, pričom sa bude počítať nasledovne: 

• najnižšia ponuka na aukčný blok v kole  = najvyššia ponuka v predchádzajúcom 
kole navýšená o 5 % a zaokrúhlená na celé tisícky nahor, uvedená v eurách, 

• stredná ponuka na aukčný blok v kole = najvyššia ponuka v predchádzajúcom 
kole navýšená o 10 % a zaokrúhlená na celé tisícky nahor, uvedená v eurách, 

• najvyššia ponuka na aukčný blok v kole = najvyššia ponuka v predchádzajúcom 
kole navýšená o 25 % a zaokrúhlená na celé tisícky nahor, uvedená v eurách. 

 
Ak účastník zvolí jednu z predvolených ponúkaných možností jednorazových úhrad na 
frekvenčný blok, je tým jeho ponuka zadaná a účastník nemôže v rámci kola meniť jej 
výšku, alebo presunúť ponuku na iný aukčný blok, a to ani pokiaľ ešte čas kola 
neuplynul. 

Po každom kole bude oznámená hodnota najvyššej ponuky na daný aukčný blok. 

 
Účastník s najvyššou ponukou na daný aukčný blok je určený týmito pravidlami: 

i. účastník podal najvyššiu ponuku a iná ponuka rovnakej výšky v danom kole 
nebola podaná, 

ii. pokiaľ boli podané dve a viac rovnakých najvyšších ponúk (teda voľbou 
najvyššej ponuky na frekvenčný blok v danom kole), je účastník, ktorý drží 
najvyššiu ponuku ten účastník, ktorý v danom kole podal najvyššiu ponuku 
najskôr. 

 
Pokiaľ v danom kole bola podaná aspoň jedna ponuka navýšením jednorazovej 
úhrady, vyhlási úrad ďalšie kolo. V ďalšom kole má: 

- účastník, ktorý na danom aukčnom bloku držal v minulom kole najvyššiu 
ponuku, právo ponuku zvýšiť pre tento aukčný blok voľbou jednej 
z predvolených výšok ponúkanej jednorazovej úhrady, alebo ponechať svoju 
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pôvodnú ponuku (tým sa má za to, že svoju ponuku drží, ale nezvyšuje sa, 
hodnota jeho aktivity sa nezníži). Takýto účastník nemá možnosť presunúť 
svoju ponuku na iný frekvenčný blok, len pre každý iný frekvenčný blok podať 
novú ponuku. 

- účastník, ktorý nedržal v minulom kole najvyššiu ponuku, má právo ponúknuť 
na akýkoľvek počet aukčných blokov, pokiaľ je takáto ponuka v súlade 
s aukčnými limitmi stanovenými podľa časti 3.1 výzvy,  jednej z predvolených 
možností ponúkaných jednorazových úhrad. V prípade, ak takýto účastník 
nepodá žiadnu ponuku, jeho hodnota aktivity sa zníži na nulu a v aukcii končí.  

 
Aukcia je ukončená kolom, v ktorom nebola navýšená jednorazová úhrada žiadneho 
z frekvenčných blokov, alebo vylúčením všetkých účastníkov, alebo rozhodnutím 
úradu o jej predčasnom ukončení. 

3 Záverečné ustanovenie 
 

Úrad si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu aukcie po nadobudnutí 
právoplatnosti všetkých rozhodnutí o pridelení frekvencií vydaných na základe tohto 
výberového konania, ako aj všetkých rozhodnutí o zastavení konania o žiadosti. 

Podaním ponuky do výberového konania účastník súhlasí so všetkými pravidlami 
a podmienkami uvedenými v aukčnom poriadku a zaväzuje sa ho dodržiavať.  
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4 Vysvetlivky pojmov a skratiek  

 

Aukcia – forma hodnotenia žiadosti na vydanie individuálnych povolení                       na 
používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania a jej cieľom je stanoviť 
výšku jednorazovej úhrady za jednotlivé frekvenčné bloky, ako aj podniky, ktorým budú 
pridelené frekvencie z jednotlivých frekvenčných blokov. 

Aukčná fáza – súbor jednotlivých aukčných kôl v priebehu aukcie. Výsledkom aukčnej 
fázy je určenie úspešných účastníkov, ktorí ponúkli najvyššiu výšku jednorazovej 
úhrady za konkrétny frekvenčný blok. 

Aukčné kolo – v aukčnom kole budú môcť účastníci výberového konania opakovane 
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady. 

Doba časového predĺženia – je časový úsek 15 minút, o ktorý bude príslušné aukčné 

kolo konkrétnemu účastníkovi predĺžené. 

EAS – elektronický aukčný systém je softvér, ktorý umožňuje organizáciu a účasť 

účastníkov v aukcii. 

Neúspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý nepodal najvyššiu 

ponúkanú výšku jednorazovú úhrady v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný 

blok; Neúspešný účastník výberového konania. 

Predvolená ponuka za frekvenčný blok – jedna z troch možných ponúk 
na frekvenčný blok v danom kole aukcie. 

Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve 
na predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ. 

Účastník aukcie – účastník výberového konania, ktorý sa kvalifikoval do aukčnej fázy.  

Účastník výberového konania – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne 
uvedenom vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania; žiadateľ. 

Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

Úspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý podal najvyššiu ponúkanú 
jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný blok.  

Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad 
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách. 
 
Vyvolávacia cena – najnižšie podanie za frekvenčný blok stanovený vo výzve           na 

predloženie ponúk do výberového konania. 

Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve 
na predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; účastník. 

 


