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PRÍLOHA IV 

KATEGORIZÁCIA SLUŽIEB 

1. Úvod 

1.1 Priradenie cieľových kódov a volaných čísel k jednotlivým kategóriám zodpovedá číslam skutočne voleným 

užívateľmi Siete ST.  

1.2 Sieť ST musí zabrániť všetkým prestupom do Siete ICP, ktoré nie sú uvedené v tejto Prílohe IV. 

1.3 Sieť ICP musí zabrániť všetkým prestupom do Siete ST, ktoré nie sú uvedené v tejto Prílohe IV. 

1.4 Bod 2 tejto Prílohy IV rieši prípady uskutočnených hovorov, ktoré prechádzajú Bodom prepojenia v smere Sieť 

ST – Sieť ICP. 

1.5 Bod 3 tejto Prílohy IV rieši prípady hovorov, ktoré prechádzajú Bodom prepojenia v smere Sieť ICP - Sieť ST. 

1.6 ICP a ST si vzájomne poskytnú prístup k ďalším službám alebo upraveným službám, uvedeným v tejto Prílohe 

IV, ktoré ponúkajú svojim užívateľom, ak tieto služby nie sú určené výhradne pre užívateľov siete, v ktorej sú 

prevádzkované. ICP a ST si vzájomne poskytnú informácie o zavedení novej služby súvisiacej s prepojením sietí, 

prípadne o zmene v poskytovaných službách súvisiacich s prepojením sietí. Zmluvná strana majúca záujem o 

sprístupnenie novej služby je povinná písomne požiadať o jej sprístupnenie druhú Zmluvnú stranu. Nová služba 

bude sprístupnená pre užívateľov žiadajúcej strany po vzájomnej dohode o zaradení volania na túto službu do 

príslušnej kategórie a spôsobe prístupu na službu. Uvedená dohoda bude tvoriť dodatok k tejto Prílohe IV. V 

takomto prípade je každá Zmluvná strana povinná sprístupniť novú službu pre svojich zákazníkov najneskôr do 

90 dní od podpísania takéhoto Dodatku k Prílohe IV o zavedení novej služby. 

V prípade, že ktorejkoľvek zo Zmluvných strán budú RÚ pridelené nové prefixy kategórií „A“ a „a“, je druhá 

Zmluvná strana povinná sprístupniť nový prefix pre svojich zákazníkov najneskôr do 45 dní od doručenia 

žiadosti o sprístupnenie nového prefixu v sieti partnerskej Zmluvnej strany od Zmluvnej strany, ktorej bol 

nový prefix pridelený. 

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby smerovania prevádzky medzi systémami budú: 

1.7.1 Pre TDM/SS7 prepojenie: 

(i) Volania zo Siete ICP budú do siete ST smerované s hodnotou parametra NA=NAT a v parametri Called 

party number bude pred cieľový kód predradené NRN 9900 

(ii) Volania zo Siete ST budú do siete ICP smerované s hodnotou parametra NA=NAT a v parametri Called 

party number bude pred cieľový kód predradené NRN 9903 

1.7.2 Pre IP/SIP prepojenie: 

Volania medzi sieťami ST a  ICP budú prenášané s formátom čísiel podľa Tabuľky 1 a 2 tejto Prílohy 

2 Volania zo Siete ST do Siete ICP 

Tabuľka 1 -Popis kategórií hovorov zo Siete ST do Siete ICP 
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Bod 
Názov 

kategórie 

Pridelené 

číselné množiny 

Formát čísla posielaný do POI 
Poznámka 

SIP ISUP 

2.A.1 
Kategória 

Am 
0950, 0951 [OT] [OT] 

Do kategórie Am patria všetky volania 

zostavené v krajinách podľa Tabuľky 3 

smerované zo siete ST do mobilnej siete 

ICP na mobilné čísla ICP označené 

cieľovým kódom 9xx a na prenesené čísla 

do Siete ICP s predradeným NRN kódom 

99xx. 

2.A.2 
Kategória 

Amn 
0950, 0951 [OT] [OT] 

Do kategórie Am patria všetky volania 

zostavené mimo krajín podľa Tabuľky 3 

smerované zo siete ST do mobilnej siete 

ICP na mobilné čísla ICP označené 

cieľovým kódom 9xx a na prenesené čísla 

do Siete ICP s predradeným NRN kódom 

99xx. 

2.A.3 Kategória Af N/A [OT] [OT] 

Do kategórie Af patria všetky volania zo 

siete ST do pevnej siete ICP na fixné 

geografické čísla ICP. 

2.A.4 
Kategória 

A1m 
0950, 0951 [OT] [OT] 

Do kategórie A1m patria všetky volania 

zostavené v krajinách podľa Tabuľky 3, 

smerované zo siete ST cez systém 

spoločnosti ICP do mobilnej siete 

prijímajúceho podniku, t.j. volania na 

prenesené čísla, nesprávne smerované do 

mobilnej siete spoločnosti ICP. 

2.A.5 
Kategória 

A1mn 
0950, 0951 [OT] [OT] 

Do kategórie A1m patria všetky volania 

zostavené mimo krajín podľa Tabuľky 3, 

smerované zo siete ST cez systém 

spoločnosti ICP do mobilnej siete 

prijímajúceho podniku, t.j. volania na 

prenesené čísla, nesprávne smerované do 

mobilnej siete spoločnosti ICP. 

2.A.6 
Kategória 

A1f 
N/A [OT] [OT] 

Do kategórie A1f patria všetky volania zo 

siete ST cez systém spoločnosti ICP do 

pevnej siete prijímajúceho podniku, t.j. 

volania na prenesené čísla, nesprávne 

smerované do pevnej siete spoločnosti ICP. 

2.A.7 Kategória B N/A [OT] [OT] 
Do kategórie B patria všetky volania zo 

siete ST do siete ICP na freephone čísla. 

2.A.8 Kategória D N/A [OT] [OT] 

Do kategórie D patria všetky volania zo 

siete ST do siete ICP, t.j. volania na 

celonárodné skrátené čísla. 

2.A.9 Kategória I N/A [OT] [OT] 

Do kategórie I patria všetky volania zo siete 

ST do systému spoločnosti ICP na  čísla 

11x(xxx), 12xxx a 14xxx 

2.A.10 Kategória E N/A [OT] [OT] 

Do kategórie E patria  všetky volania  zo 

siete ST do siete ICP na celoštátne 

skrátené čísla 18xxx. 

2.A.11 Kategória M N/A [OT] [OT] 

Do kategórie M  patria všetky volania zo 

siete ST do VoIP siete ICP  na  VoIP čísla 

065y xxx xxx (y=0-4). 

 

3 Volania zo Siete ICP do Siete ST 

Tabuľka 2 - Popis kategórií hovorov do Siete ST 
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Bod 

Názov 

kategórie 

Pridelené 

číselné množiny 

Formát čísla posielaný do POI 
Poznámka 

SIP ISUP 

3.A.1 Kategória a 

901, 902, 903, 

904, 909, 910, 

911, 912, 914, 

NRN = 9900 

[OT] [OT] Do kategórie a patria všetky volania 

zostavené v krajinách podľa Tabuľky 3, 

smerované zo siete ICP do siete ST  na 

mobilné čísla Telekom označené cieľovým 

kódom 901, 902, 903, 904, 909, 910, 911, 

912 a 914 a na prenesené čísla do Siete 

Telekom s predradeným NRN kódom 9900. 

3.A.2 Kategória an 

901, 902, 903, 

904, 909, 910, 

911, 912, 914, 

NRN = 9900 

[OT] [OT] Do kategórie a patria všetky volania 

zostavené mimo krajín podľa Tabuľky 3, 

smerované zo siete ICP do siete ST  na 

mobilné čísla Telekom označené cieľovým 

kódom 901, 902, 903, 904, 909, 910, 911, 

912 a 914 a na prenesené čísla do Siete 

Telekom s predradeným NRN kódom 9900. 

3.A.3 Kategória a1 

901, 902, 903, 

904, 909, 910, 

911, 912, 914, 

NRN = 9900 

[OT] [OT] Do kategórie a1 patria všetky volania 

zostavené v krajinách podľa Tabuľky 3, 

smerované zo siete ICP cez sieť ST do siete 

prijímajúceho podniku, t.j. volania na 

prenesené mobilné čísla, nesprávne 

smerované do siete ST,. 

3.A.4 
Kategória 

a1n 

901, 902, 903, 

904, 909, 910, 

911, 912, 914, 

NRN = 9900 

[OT] [OT] Do kategórie a1n patria všetky volania 

zostavené mimo krajín podľa Tabuľky 3, 

smerované zo siete ICP cez sieť ST do siete 

prijímajúceho podniku, t.j. volania na 

prenesené mobilné čísla, nesprávne 

smerované do siete ST,. 

3.A.5 Kategória e 

12 323, 12 330, 

12 332, 12 345, 

12 350, 12 398, 

12 399 

[OT] [OT] 
Do kategórie f patria všetky volania zo siete 

ICP do siete ST na  čísla informačných 

služieb 12 xxx 

3.A.6 Kategória d 

18158, 18300, 

18400, 18444 a 

18456 

[OT] [OT] Do kategórie e patria  všetky volania  

zo siete ICP do siete ST na celoštátne 

skrátené čísla 18 xxx. 

4 Regulácia služby ukončenia hlasových volaní zostavených v krajinách mimo členských štátov EÚ/EHP 

 

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad“ alebo 

„RÚ“) číslo 19/OER/2019-3888, zo dňa 9 júla 2019 Úrad rozhodol, že ukončenie hlasových volaní zostavených v 

krajinách mimo členských štátov EÚ/EHP nepodlieha cenovej regulácii s platnosťou od 1.8.2019 a cena je výsledkom 

komerčnej dohody medzi jednotlivými podnikmi. Za volania zostavené v krajinách mimo členských štátov EÚ/EHP sa 

považujú i také volania, pri ktorých z prenášanej informácie nie je jednoznačne zrejmé, že ide o volania zostavené v 

členských štátoch EÚ/EHP. Tabuľku 3 „Zoznam krajín EU a EHP“ môže ST zmeniť jednostranne na základe „Oznámenia 

o zmene Tabuľky 3: Zoznam krajín EU a EHP“, doručeného druhej zmluvnej strane emailom na emailovú adresu uvedenú 

v Prílohe VII tejto Zmluvy, alebo v Prílohe VII FIX IC Zmluvy, a to najmenej 14 kalendárnych dní vopred, pred 

nadobudnutím platnosti novej úplnej Tabuľky 3 (zoznamu krajín EU a EHP), pričom Tabuľka 3 bude obsahovať 

minimálne zoznam krajín, začlenených do EÚ alebo EHP v čase nadobudnutia platnosti zmeny. Oznámenia o zmene 

Tabuľky 3: „Zoznam krajín EU a EHP“ bude obsahovať názov krajiny, predvoľbu krajiny a dátum nadobudnutia platnosti 

zmeny „Zoznamu krajín EU a EHP“. 
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Tabuľka 3 - Zoznam krajín EU a EHP 

p.č. 
Krajina 

predvoľba) 
p.č. 

Krajina 
(predvoľba) 

1 Austria (+43) 19 Italy (+39) 

2 Belgium (+32) 20 Latvia (+371) 

3 Bulgaria (+359) 21 Liechtenstein (+423) 

4 Croatia (+385) 22 Lithuania (+370) 

5 Cyprus (+357) 23 Luxembourg (+352) 

6 Czech Rep (+420) 24 Malta (+356) 

7 Denmark (+45) 25 Martinique (+596) 

8 Estonia (+372) 26 Netherlands (+31) 

9 Finland (+358) 27 Norway (+47) 

10 France (+33) 28 Poland (+48) 

11 
French Guyana 
(+594) 29 Portugal (+351) 

12 Germany (+49) 30 Romania (+40) 

13 Gibraltar (+350) 31 
Reunion & Mayotte 
(+262) 

14 Greece (+30) 32 Slovakia (+421) 

15 Guadeloupe (+590) 33 Slovenia (+386) 

16 Hungary (+36) 34 Spain (+34) 

17 Iceland (+354) 35 Sweden (+46) 

18 Ireland (+353) 36 United Kingdom (+44) 

5 Doplnkové služby 

Zmluvné strany si vzájomne poskytujú tieto doplnkové služby: 

5.1 Identifikácia volajúcej linky 

CLIP – zobrazenie identifikácie volajúcej linky (Calling Line Identification Presentaion) 

CLIR – zamedzenie zobrazenia identifikácie volajúcej linky (Calling Line Identification Restriction) 

5.2 Faxový a dátový prenos 

Faxový a dátový prenos medzi koncovými telekomunikačnými zariadeniami cez prepojené siete. 

 


