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Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „TÚ SR“) v rozhodnutí, ktorým sa určuje 
metóda kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného 
širokopásmovému prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx (ďalej len 
„Rozhodnutie“) uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. povinnosť predložiť úradu 
výpočet ceny za služby kolokácie na trhu č. 5. 

 
TÚ SR vo svojom Rozhodnutí stanovil, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s., 

ktorej bola uložená povinnosť regulácie cien podľa § 12 ods. 3 písm. c) a regulácie 
cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách, je 
povinná pri stanovení cien za službu kolokácie na trhu č. 5 vychádzať z 
adaptabilného modelu nákladov na kolokáciu. 

 
 Po predložení výpočtu cien za službu kolokácie na trhu č. 5 spoločnosťou 
Slovak Telekom, a.s. TÚ SR overil výpočty. Na základe uskutočneného overenia 
výpočtov TÚ SR konštatuje, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. pre výpočet cien 
služby kolokácie na trhu č. 5 použila metódu kalkulácie cien určenú úradom 
v Rozhodnutí a ceny obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie 
služieb kolokácie na trhu č. 5. Podľa § 12 ods. 5 posledná veta zákona 
o elektronických komunikáciách podnik je povinný uplatňovať ceny až po schválení 
výpočtu alebo úprave cien úradom. 
 
 TÚ SR preto dňa 11.12.2013 schválil jednorazové ceny za služby uvedené 
v tabuľke pre poskytovanie veľkoobchodného širokopásmového prístupu 
prostredníctvom technológie xDSL a FTTx vypočítané spoločnosťou Slovak Telekom, 
a.s. ako maximálne ceny. TÚ SR tiež schválil mesačné ceny za používanie a 
prenájom uvedené v tabuľkách vypočítané spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ako 
maximálne ceny.  

Jednorazové ceny za služby  € 

Vykonanie podrobného šetrenia 745,20 

Obhliadka miesta kolokácie 445,79 

Zriadenie kolokačného priestoru 3911,09 

Inštalácia/rozšírenie súvisiacich zariadení 345,15 

Sprevádzaný vstup 39,09 

Vydanie preukazu do 31.12. b.r. 21,84 

 

Mesačné ceny za používanie a prenájom € 

Priemerná cena za kolokačné miesto 48,02 

Cena za miesto a súvisiace zariadenia fyzickej kolokácie 50,53 

Cena za miesto a súvisiace zariadenia vzdialenej kolokácie 53,15 

Tienený vnútorný spojovací kábel (vč. LSA pásika na HR) 2,51 

Vonkajší spojovací kábel metalický tienený pre vnútorné prostredie (vč. 

pásikov na HR a OR pásikov na HR a OR)  

5,13 

Vonkajší spojovací kábel metalický pre vonkajšie prostredie (vč. pásikov na HR 

a OR) 

5,13 



Prenájom priestoru v káblovom rošte ST 0,44 

Prenájom priestoru pre umiestnenie roštu oprávneného poskytovateľa 0,42 

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná schválené ceny účtovať po 
uplynutí 45 dní od doručenia potvrdenia TÚ SR. 
 


