
   

  
 

 
 

 

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
 
 
 
 

 

k návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na 
vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií                  

z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz 
formou elektronickej aukcie. 

 
 
 

V súlade s § 30 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) Úrad pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) predkladá 
návrh výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych 
povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz            
a 1800 MHz formou elektronickej aukcie. 

 
Všetky frekvenčné pásma, z ktorých frekvencie sú predmetom týchto výberových 

konaní, sú v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ, 
ktorým sa zriaďuje viacročný Program politiky rádiového frekvenčného spektra, 
určené na účely podpory väčšej dostupnosti služieb bezdrôtového širokopásmového 
pripojenia v prospech občanov a spotrebiteľov.  

 
Zámerom úradu je stanoviť podmienky výberového konania tak, aby v čo 

najväčšej miere prispeli k splneniu troch hlavných cieľov výberového konania, a to: 
podpora efektívneho používania frekvencií, podpora efektívnej hospodárskej súťaže 
a podpora inovácií a rozvoja nových služieb.   

 
Úrad v rámci prípravy výzvy zverejnil diskusný dokument, ktorý obsahoval 

základné podmienky, ktoré úrad zvažoval zahrnúť do podmienok výberových konaní 
a vo vybraných prípadoch aj návrh ich variantného riešenia. Súčasťou diskusného 
dokumentu bol súbor otázok adresovaných účastníkom verejnej diskusie s cieľom 
zistiť ich názor na jednotlivé podmienky výberových konaní vo väzbe na ciele 
výberových konaní. Úrad zverejnil diskusný dokument na svojom webovom sídle dňa 
26. septembra 2019 a stanovil lehotu 21 dní odo dňa zverejnenia diskusného 
dokumentu, počas ktorej mohli zainteresované subjekty predkladať úradu svoje 
stanoviská k otázkam uvedeným v diskusnom dokumente, prípadne sa mohli vyjadriť 
aj k iným aspektom výberových konaní.  



 
 

Tento návrh výzvy zohľadňuje pripomienky, ktoré zainteresované subjekty predložili 
úradu ako reakciu na diskusný dokument.   

 

Úrad vyzýva dotknuté osoby na predkladanie pripomienok k zverejnenému návrhu 
výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych 
povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 
MHz formou elektronickej aukcie, ktoré je možné v lehote do 5.2.2020 od zverejnenia 
zasielať v tlačenej forme na adresu: 

 
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,  
Odbor správy frekvenčného spektra,  
Továrenská 7,  
P.O. BOX 40,  
828 55 Bratislava 24,    
 
alebo v elektronickej forme na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk .  
 

 
 

V Bratislave, 19.12.2019 
 
 
 

Ing. Milan Mizera 
riaditeľ OSFS  

mailto:e-podatelna@teleoff.gov.sk


 
 

 

Údaje o respondentovi 

Názov / meno:  

  __________________________________________________________________ 

Adresa: 

  __________________________________________________________________ 

Kontaktná osoba: 

  __________________________________________________________________ 

Štát: 

  __________________________________________________________________ 

 

Tel.: __________________________    Fax.: ______________________________ 

 

e-mail: 

  __________________________________________________________________ 

 

 


