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Verejná konzultácia 
k trojkriteriálnemu testu na veľkoobchodnom trhu č. 2 

 
Údaje o respondentovi 
 
Názov / meno: 
 
Slovak Telekom, a. s.  
 
Adresa: 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Marek Chovanec, Manažér regulatórnych záležitostí 
 
Štát: 
Slovenská republika 
 
Tel.: +421258820034        Fax.: 
 
e-mail: 
MAREK.CHOVANEC@TELEKOM.SK 
 
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ďalej aj ako „ST“ alebo „Slovak Telekom“) predkladá Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad“) svoje pripomienky k verejnej konzultácií k trojkriteriálnemu testu na 
veľkoobchodnom trhu č. 2, ktorý  Úrad definoval ako veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych 
mobilných sieťach. 
 
ST súhlasí so záverom Úradu, že výsledkom trojkriteriálneho testu je, že trojkriteriálny test na relevantnom trhu č. 2 nie je 
splnený, a preto Úrad navrhuje relevantný trh č. 2 vypustiť zo zoznamu relevantných trhov. 
 
ST oceňuje aj posun Úradu v tom zmysle, že služba ukončenia volania vo verejnej mobilnej sieti zahŕňa aj ukončenie takých 
hlasových volaní prichádzajúcich na mobilné telefónne čísla, ktoré boli zostavené prostredníctvom nainštalovanej aplikácie 
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ako interpersonálna komunikačná služba nezávislá od číslovania a následne ukončené na mobilných číslach, teda, že 
v tomto prípade OTT služby zahrnul na tento relevantný trh.  
 
ST súhlasí aj s názorom Úradu, že ustanovenie § 27 zákona o elektronických komunikáciách takisto bráni protisúťažnému 
správaniu veľkých operátorov voči malým operátorom. Implementácia jednotného maximálneho poplatku za ukončenie 
volaní v celej Únii spolu s ustanovením § 27 zákona o elektronických komunikáciách je dostatočne účinná na zníženie 
motivácie a schopnosti operátorov správať sa nezávisle. Uvedené podľa nášho názoru zabezpečuje všetkým podnikom, 
ktoré poskytujú verejnú sieť spravodlivú hospodársku súťaž.  
 
Nakoniec by sme radi navrhli Úradu aby definoval/vymedzil priestor EHP, teda zverejnil zoznam krajín spadajúcich do tohto 
priestoru, a to z dôvodu jednoznačnosti výkladu.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

_____________ 
Mgr. Marek Chovanec 
(podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom) 
Senior manažér regulatórnych záležitostí 
Slovak Telekom, a.s. 
Podľa podpisového poriadku 
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