
Príloha č. 1 
Národný roaming 
 
Účastníci výberového konania pri podaní ponuky do výberového konania prevezmú 
záväzok národného roamingu pre prípad, že získajú vo výberovom konaní taký prídel 
frekvencií, že ich celkový prídel vo frekvenčných pásmach 800 MHz a 900 MHz 
presiahne veľkosť minimálne 2 x 15,0 MHz.  

Oprávnenými záujemcami o národný roaming podľa záväzku národného roamingu sú 
účastníci výberového konania, ktorí na základe výsledkov výberového konania nie sú 
zaviazaní národný roaming poskytnúť a získajú po vyhlásení tohto výberového 
konania: 

 frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz minimálne v rozsahu 2x15 MHz 
a súčasne nezískajú frekvencie z frekvenčného pásma 800 MHz; a/alebo 

 prídel frekvencií z frekvenčného pásma 800 MHz a súčasne nie sú držiteľmi 
frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz 

Záväzkom národného roamingu sa účastníci výberového konania zaväzujú 
k povinnosti poskytnúť oprávneným záujemcom o národný roaming do 31. 12. 2018 
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií, na základe výsledkov tohto výberového konania národný 
roaming na siete používajúce frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 
MHz; 

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, zaväzuje sa účastník výberového konania začať 
poskytovanie služieb prístupu k sieti na základe svojho záväzku národného roamingu 
pre každého oprávneného záujemcu o národný roaming, a to najneskôr ku dňu, kedy 
dôjde k splneniu nasledujúcej podmienky: 

Oprávnený záujemca o národný roaming, prostredníctvom verejnej komunikačnej 
siete ním prevádzkovanej  prostredníctvom technológie 2G a vlastných frekvenčných 
prídelov získaných po dni vyhlásenia tohto výberového konania vo 
frekvenčných pásmach 800 MHz a/alebo 1800 MHz pokryje aspoň 20 % populácie 
Slovenskej republiky. Splnenie podmienky pokrytia oprávneným záujemcom 
o národný roaming v prípade sporu potvrdí úrad. 

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, záväzok účastníka výberového konania ďalej 
poskytovať služby prístupu k sieti na základe svojho záväzku národného roamingu 
pre každého oprávneného záujemcu o národný roaming zanikne ak: 

Oprávnený záujemca o národný roaming, prostredníctvom verejnej komunikačnej 
siete ním prevádzkovanej  prostredníctvom technológie 2G a vlastných frekvenčných 
prídelov získaných po dni vyhlásenia tohto výberového konania vo 
frekvenčných pásmach 800 MHz a/alebo 1800 MHz nepokryje do 12 mesiacov od 
splnenia podmienky podľa predchádzajúceho odseku minimálne 40 % obyvateľstva 
Slovenskej republiky, do 24 mesiacov minimálne 60% a do 36 mesiacov minimálne 
80% obyvateľstva Slovenskej republiky. Splnenie podmienky pokrytia oprávneným 
záujemcom o národný roaming v prípade sporu potvrdí úrad. 

 


