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Výberové konanie

• 28.8.2013 zverejnením výzvy na predkladanie ponúk 
začína výberové konanie na frekv. v pásme 800 MHz, 
1800 MHz a 2600 MHz formou el. aukcie, formát CCA 

• 800 MHz: 3x 2 x 10 MHz; 1800 MHz: 2 x 24,4 MHz 
celkom; 2600 MHz: 2 x 70 MHz - FDD a 50 MHz - TDD

• Regulátor neumožnil hromadenie frekvencií v pásme 
1800 MHz a vytvoril podmienky pre vstup 4. operátora

• Účastníci preberajú záväzok poskytnúť národný 
roaming pre 4. operátora do 31.12.2018 najneskôr keď 
dosiahne 20% pokrytie obyvateľstva vlastnou sieťou

• 30.12.2013 - úspešní účastníci dostali povolenia



Výsledky aukcie

• Vydražené boli všetky ponúkané frekvenčné bloky.

• Nikto z účastníkov nenamietal priebeh ani výsledky 
výberového konania, všetci sa vzdadli rozkladu. 

• Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a 
Telefónica Slovakia (dnes už O2 Slovakia) zaplatili 
spolu 163,9 mil. EUR za pridelené frekvencie 

• SWAN (4. mobilný operátor) získal 2 x 15 MHz v 
pásme 1800 MHz

• SWAN získal frekvencie za vyvolávaciu cenu, zaplatil 
jednorazovú úhradu za frekvencie 6,6 mil. EUR 



Kto je SWAN?

• Spoločnosť je na trhu od roku 2000

• Je súčasťou skupiny DanubiaTel

• Držiteľ ocenenia Superbrands 2016, člen GSMA

• Vlastná optická chrbticová sieť s prenosovou 
platformou IP MPLS 

• Vlastné bezdrôtové siete v pásmach 26 GHz, 3,5 GHz 
a 3,7 GHz (po elektronickej aukcii aj 1800 MHz)

• Služby domácnostiam, podnikom, samosprávam...

• Mobilný aj fixný internet, Televízne služby, mobilná a 
fixná telefónna služba... 



Ponuka SWANu a reakcia 
konkurencie

• 4G INTERNET v1.0 – mobilná dátová služba dostupná v sieti 
SWAN, 5 € zriadenie, 5 € mesačne, bez viazanosti a bez 
dátového limitu

• 4ka (predplatená SIM karta – SWAN v spolupráci so Sl. Poštou) -
mobilná telefónna aj dátová služba, štartovací kredit: 4 € za 4 € + 
4GB dát zadarmo (cez e-shop), volania, SMS, prenos dát 4 centy 
za min., resp. za SMS alebo 1 MB do všetkých sietí aj v rámci EÚ 
aj v rámci medzinárodného roamingu  

• Orange – FunFón karta – balík Centofka - 1 cent volania, SMS a 
MMS správy do všetkých SK sietí, podmienka: mať každých 30 
dní kredit min. 10 €

• Slovak Telekom – Juro – 2 centy za minútu, SMS/MMS a 1 MB v 
SK aj do EÚ, 4 centy v roamingu - 30 dní po dobití viac ako 5 €



Spory medzi operátormi

• SWAN využíva národný roaming od ST, ale nedohodol sa na 
cene, s O2 aj s Orange je v rokovaní.

• RÚ rieši spor medzi podnikmi - vydal predbežné opatrenie a 
následne rozhodol, voči rozhodnutiu 1. stupňa podali všetci štyria 
rozklad, RÚ rozhoduje znovu, spis už má hrúbku cca 45 cm 

• Orange – prokuratúra – Najvyšší súd SR uložil RÚ posúdiť a 
rozhodnúť, či SWAN začal používať frekvencie do 6 mesiacov

• SWAN napadol uznesenie súdu na Ústavnom súde SR

• RÚ potvrdil, že SWAN začal používať frekvencie do 6 mesiacov

• Operátori sa vzájomne napádajú súdne, podania na prokuratúru, 
obracajú sa na ďalšie štátne orgány, Radu pre reklamu a pod.



4ka reagovala na JURO (ST)



Reakcia JURA (ST) na 4ku 

...a 4ka to následne komentovala, že JURO (ST) to má na „saláme“



Podpichovanie medzi O2 a 
ST na Twitteri  

Na ľavo - Gen. riaditeľ s logom O2 – „nič nie je nemožné“ (používa ST v kampani)

Na pravo – výkonný riaditeľ ST posiela O2 šampón proti výpadkom siete

O2 odpovedá: Škoda, že som sa včera ostrihal, lebo ani u nás nie je nič nemožné;)



Ďakujem za pozornosť.


