
Stanovisko Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky  

k vyjadreniu spoločnosti Slovanet, a.s. 

 k výsledku analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 2 

 

 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na svojej verejne 

dostupnej internetovej stránke  (http://www.teleoff.gov.sk/data/files/6432.pdf) zverejnil dňa 

15. februára 2010 výsledky analýzy veľkoobchodného poskytovania služby ukončovania 

volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorá spočíva v 

prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom 

mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou 

a mobilnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou 

sieťovou adresou (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 2“) a zároveň stanovil tridsaťdňovú lehotu 

na zaslanie písomných pripomienok k tejto analýze. Následne bola  analýza doručená 

spoločnostiam: Slovak Telekom, a.s., Dial Telecom, a.s., Antik Telecom, s.r.o., GTS Slovakia, 

a.s., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Swan, a.s., ŽSR-ŽT, o.z., Trnavatel, s.r.o. a UPC 

Broadband Slovakia, s.r.o., ktoré boli v analýze navrhnuté za podnik s významným vplyvom na 

veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach 

v pevnom umiestnení, čiže každá z uvedených spoločností je významným podnikom na 

veľkoobchodnom trhu ukončenia volania vo svojej vlastnej sieti. Analýza bola doručená aj 

Protimonopolnému úradu SR.   

 

V stanovenej lehote boli úradu doručené stanoviská spoločností Slovak Telekom, 

a.s., Antik Telecom, s.r.o., GTS Slovakia, a.s.,  Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s. 

a Protimonopolného úradu SR.  Z uvedeného vyplýva, že z celkového počtu 10 podnikov 

navrhnutých úradom za významný podnik na predmetnom trhu, nezaslalo žiadne pripomienky 

k analýze 5 podnikov. Protimonopolný úrad SR vo svojom stanovisku uviedol, že  k analýze 

veľkoobchodného trhu č. 2 vykonanej úradom nemá žiadne pripomienky. Žiadne iné 

stanovisko od žiadneho subjektu v predmetnej veci nebolo úradu doručené. 

 

 

Spoločnosť Slovanet, a.s. (ďalej len „Slovanet“) zaslala svoje pripomienky 

elektronicky dňa 16.03.2010. 

 

 

Pripomienky spoločnosti Slovanet  
 

Stanovisko spoločnosti Slovanet k analýze veľkoobchodného trhu č. 2 je možné 

zhrnúť do 2 bodov: 

1. problematika úhrady prepojovacích okruhov (CSI alebo intrabuilding linky 

typu B a C)  alternatívnymi operátormi, 

2. zmena rozdelenia typu prevádzky na silnú, strednú a slabú u spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s.  

 

 

 

 

 

 

http://www.teleoff.gov.sk/data/files/6432.pdf


Stanovisko úradu 

 

Úrad sa otázkou problematiky úhrady prepojovacích okruhov alternatívnymi 

operátormi zaoberá. Ak úrad zistí, že je to odôvodnené, uloží rozhodnutím v súlade s § 18 ods. 

2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 

zmeny referenčnej ponuky v danej veci. Referenčná ponuka musí byť transparentná, aby sa 

zabezpečilo, že sa od podnikov požadujúcich prístup alebo prepojenie nebude vyžadovať 

platenie za prostriedky, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby.  

 

Pokiaľ ide o zmenu rozdelenia typu prevádzky, v návrhu rozhodnutia o metóde 

kalkulácie cien sa uvádza, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako významný podnik bude 

oprávnená účtovať jednu cenu bez ohľadu na typ prevádzky pre prepojenie na miestnej úrovni 

a jednu cenu bez ohľadu na typ prevádzky pre prepojenie cez jeden tranzit. 

 

Náklady a teda i cena za službu ukončenia volania je v modeli počítaná na zaťaženie 

v hlavnej prevádzkovej hodine, pretože na toto zaťaženie je nutné dimenzovať sieť efektívneho 

podniku a nesúvisí s cenovou politikou podniku. Modelom vypočítaná cena je teda priemerná 

cena, ktorá nerozlišuje typ prevádzky (silná, stredná, víkendová). 

 

Úrad vydá rozhodnutie, ktorým určí metódu kalkulácie cien FL LRAIC bottom-up  za 

služby ukončenia volaní vo verejnej telefónnej sieti na pevnom umiestnení  v sieti významného 

podniku, čím sa vyriešia problémy na predmetnom trhu uvedené v stanovisku spoločnosti 

Slovanet.  

 

 

 

V Bratislave  dňa 23. júla 2010 

 

 

                                                                                            Ing. Jana Kopečná 

                                       riaditeľka  

                         odboru ekonomickej regulácie 

 

 


