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Vec: Pripomienky k návrhu rozhodnutia o zmene referenčnej ponuky na prepojenie sietí 
 
Telekomunikačný úrad SR, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) dňa 12.03.2012 zverejnil na svojom 

webovom sídle návrh rozhodnutia o zmene referenčnej ponuky na prepojenie sietí vydanej spoločnosťou Slovak 

Telekom, a.s. (ďalej aj ako „incumbent“), ku ktorému spoločnosť Slovanet, a.s. (ďalej aj ako „ICP-Partner“) 

predkladá nasledovné pripomienky. 

 
 Vítame skutočnosť, že Slovak Telekom bude povinný v referenčnej ponuke na prepojenie jednoznačne 

umožniť ICP-Partnerovi vybudovať si vlastné prepojovacie vedenia, prípadne si ich prenajať od iných podnikov 

a to až do prístupových bodov Slovak Telekomu definovaných v jeho referenčnej ponuke, čím sa konečne po 

viac ako siedmych rokoch (!) naplní výrok 2) písmeno c) rozhodnutia o rozklade číslo 143/01/2004 zo dňa 

28.9.2004, vydaného predsedom Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť a účinnosť dňa 2.11.2004. 

  

Radi by sme začali rokovania o spôsobe prepojenia, ktorý by technologicky vychádzal z pôvodných 

možností In-Span variánt prepojenia na optickom rozhraní, ktoré dnes v referenčnej ponuke absentuje. Zo 

strany ST by však bolo potrebné dodržať základný princíp znášania nákladov prepojenia do bodu prepojenia 

a vyvarovať sa neprimeraných technologických požiadaviek na uvedené prepojenie.  

 

 Zásadne však nesúhlasíme, aby členenie prepojovacích okruhov na 4 typy tzv. parametrizáciou zostalo 

naďalej zachované alebo len kozmeticky upravené na 2 typy a to z nasledovných dôvodov: 

 

1. Parametrizáciu spojovacích okruhov zaviedol Slovak Telekom výlučne v súvislosti s prepojením 

s alternatívnymi operátormi.  

Toto členenie nemá oporu v právnom poriadku, ani v regulácii úradu na jednotlivých veľkoobchodných 

relevantných trhoch.  



Rovnako ani porovnávajúc realizované prepojenia pevnej siete Slovak Telekomu s mobilnými operátormi 

alebo mobilnej siete Slovak Telekomu s ostatnými operátormi na trhu.  

Podmienky za akých sa dnes prepájajú všetky elektronické siete na Slovensku navzájom medzi sebou 

(samozrejme s výnimkou pevnej siete ST a paradoxne aj vrátane mobilnej siete ST) považujeme za bežný 

štandard, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnosti podľa nášho názoru neexistuje žiadny právny 

ani technický dôvod na takéto členenie prepojovacích vedení,  aké uplatňuje výlučne iba Slovak Telekom pri 

prepojení jeho pevnej siete s inými operátormi. 

  

2. Súčasná logika parametrizovania okruhov je výsledkom kombinácie z matice, ktorej základné vstupné 

parametre sú smer prevádzky, resp. volania na jednej strane a na druhej strane je to rozdelenie podľa 

poskytovateľa služieb za súčasného možného členenia na originačné a terminačné služby partnerov 

v prepojení. 

Predovšetkým z porovnania podmienok vzájomného prepojenia vlastnej mobilnej a pevnej siete Slovak 

Telekomu je možné nevšimnúť si nasledovné dôležité rozdiely: 

a) rôzna definícia terminačných a originačných modelov – príkladom sú čísla informačných služieb 

1188, čísiel 0850 xxx xxx. Uvedené má vplyv na neefektívne využívanie napríklad spojovacích 

okruhov typu A. 

b) neexistencia parametrizácie okruhov, 

c) neexistencia jednosmerných okruhov. 

d) diametrálne iné ceny za spojovacie okruhy a súvisiace náklady s prevádzkou okruhov, 

e) znášanie nákladov na realizáciu prepojenia signalizačných sietí. 

Máme za to, že ak je pevná sieť ST schopná zvládnuť prevádzkovanie prepojenia s mobilnými operátormi 

na trhu, kde je predmetom prepojenia nepomerne väčšia hlasová prevádzka, tak by mala byť schopná 

prepojiť sa s rovnakými podmienkami aj s oveľa menšími operátormi. 

 

3. Súčasná logika parametrizovania okruhov je výsledkom kombinácie z matice, ktorej základné vstupné 

parametre sú smer prevádzky, resp. volania na jednej strane a na druhej strane je to rozdelenie podľa 

poskytovateľa služieb za súčasného možného členenia na originačné a terminačné služby partnerov 

v prepojení. 

 

Neustále opakovane žiadame, aby Slovak Telekom v súvislosti s prepojovaním s jeho pevnou sieťou začal 

konečne uplatňovať voči alternatívnym operátorom rovnaké podmienky aké uplatňuje voči mobilným 

operátorom. Inšpiráciu môže nájsť pri svojej mobilnej sieti. 

 

Práve s poukazom na skôr realizované prepojenia medzi Slovak Telekomom a mobilnými operátormi žiadame, 

aby úrad v rozhodnutí o zmene referenčnej ponuky incumbenta na prepojenie sietí mu uložil upustiť od 

diskriminačného správania sa, ktorého sa dopúšťa tým, že prepojovacie vedenia „umelo“ a „špekulatívne“ člení 



na typy A, B, C a D. Slovak Telekom by mal  zaviesť vo svojej referenčnej ponuke len jeden, na Slovensku 

bežný, typ obojsmerného teda zdieľaného spojovacieho okruhu, ktorý bude prenášať všetky typy prevádzky. 

 

 Sám predseda úradu v citovanom rozhodnutí o rozklade č. 143/01/2004 zo dňa 28.9.2004 uviedol, že 

z technického hľadiska neexistuje rozdiel medzi prepojením Slovak Telekomu na jednej strane s mobilnými 

operátormi a na druhej  s alternatívnymi operátormi preto sa dožadujeme rovnakých podmienok za akých 

poskytuje Slovak Telekom službu spojovacích okruhov prepojeným mobilným operátorom.   

 

V celej súčasnej referenčnej ponuke ST dnes absentuje základný princíp znášania nákladov po bod prepojenia. 

V prípade súčasného znenia a za existencie možnosti objednať si len prepojovacie vedenia len od ST, nám 

pripadá ako jediná prirodzená možnosť účtovať si maximálne polovičné poplatky za prepojovacie vedenia, no aj 

to len za predpokladu existencie len jedného typu obojsmerného spojovacieho okruhu.  

 

Platobné podmienky služby spojovacích okruhov realizovaných formou CSI by mali byť totiž rovnaké ako 

v prípade prepojenia Slovak Telekomu a mobilnými operátormi teda každý z prepojených operátorov znášajúci 

50% stanoveného poplatku. V tejto súvislosti upozorňujeme úrad, že jednotková cena spojovacieho okruhu 

dohodnutá medzi Slovak Telekomom a mobilnými operátormi je výrazne nižšia ako cena, ktorú uplatňuje Slovak 

Telekom voči alternatívnym operátorom preto žiadame odstrániť tento diskriminačný prístup incumbenta 

poškodzujúci alternatívnych operátorov. 

 

Navrhované riešenia spájania A a B typu spojovacieho okruhu a C a D typu spojovacieho okruhu, by napríklad 

v našom prípade neznamenal žiadnu zmenu v nákladoch na prepojenie. Z uvedeného dôvodu pokladáme 

navrhovaný spôsob regulácie za bezpredmetný.  

 

 Ďalej spoločnosť Slovanet, a.s. žiada úrad, aby v rozhodnutí o zmene referenčnej ponuky Slovak 

Telekomu na prepojenie uložil incumbentovi vypustiť mesačné platby za tzv. signalizačné linky, nakoľko tieto sú 

súčasťou už existujúceho spojovacieho okruhu a spravidla obsadzujú len jeden kanál spojovacieho okruhu. 

Z dôvodu zabezpečenia sú však štandardne medzi operátormi zriadené minimálne dve signalizačné linky 

(recipročne). V zmysle aktuálnej referenčnej ponuky na prepojenie incumbenta vyplýva, že prepojení operátori 

sú povinní platiť uvedené poplatky za signalizačné linky na rozdiel od podmienok za akých je incumbent 

prepojený s mobilnými operátormi. 

 
S úctou 
 
 
 
 
 
Martin Datko 
služby prevádzkovateľom 


