
 

Stanovisko Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky  

k vyjadreniu Protimonopolného úradu SR  k výsledku analýzy veľkoobchodného 

trhu č.  5 
 

 

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze veľkoobchodného trhu č. 5. 

 

Protimonopolný úrad SR vo svojom stanovisku uviedol, že nespochybňuje závery 

analýzy veľkoobchodného trhu č. 5 vykonanej Telekomunikačným úradom SR ( ďalej len úrad) 

vo veci určenia spoločnosti  Slovak Telekom, a.s. za významný podnik.  

 

K obsahu predmetnej analýzy mal nasledovné pripomienky:  

1. Podľa Protimonopolného úradu SR by bolo vhodné v úvode II. časti analýzy uviesť 

popis služby (charakteristika, účel, atď.), ktorá je predmetom analýzy, popis služieb, ktoré 

nadväzujú resp. súvisia s touto službou, ako aj popis ako táto trhová štruktúra funguje. 

 

Stanovisko úradu: Trh veľkoobchodného širokopásmového prístupu bol definovaný v 

zozname relevantných trhov v SR, ktorý úrad určil rozhodnutím zo dňa 28. januára 2004 

a zverejnil vyhlásením v Zbierke zákonov číslo 57/2004 zo dňa 12. februára 2004 ako  

sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou 

vyššou ako 256 kbit/s. Táto definícia je uvedená hneď na prvej strane záverov analýzy a je 

postačujúca na opísanie služby, ktorá na tento relevantný trh patrí. Úrad považuje za potrebné 

pripomenúť že v zmysle §11 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v 

znení neskorších predpisov  pri regulácii úrad musí zohľadňovať technologickú neutralitu 

regulácie, ktorá neukladá ani nediskriminuje používanie konkrétneho typu technológie. Podľa 

názoru úradu z definície trhu č. 5 je jednoznačné, ktoré služby majú byť a boli predmetom 

skúmania.  

Úrad na strane č. 6 v časti II. Analýza uviedol, že základné kritériá širokopásmového 

prístupu možno definovať nasledovne: 

- trvalý, nepretržitý prístup; 

- rýchlosť prenosu signálu vyššiu ako 256 kbit/s. 

Hlavnými prvkami definujúcimi širokopásmový prístup sú: 

- vysokorýchlostná prípojka k miestu zákazníka (koncového užívateľa),  

- prenosová kapacita pre širokopásmové dáta v obidvoch smeroch (prenosu) 

umožňujúca ponúkať koncovému užívateľovi služby s pridanou hodnotou. 

V prípade veľkoobchodného širokopásmového prístupu by alternatívni prevádzkovatelia 

mali mať možnosť diferencovať svoje služby zmenou (priamo alebo nepriamo) technických 

charakteristík a/alebo využívaním svojej siete. 

Rovnako úrad na strane č. 14 v časti II. uviedol,  ktoré služby nadväzujú resp. súvisia 

s touto službou, ako aj popis ako táto trhová štruktúra funguje. Úrad  uviedol, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. ďalej len „Slovak Telekom“ začala poskytovať službu ST DSL, ktorá bola 

dostupná všetkým zákazníkom spoločnosti Slovak Telekom, alebo novým zákazníkom, ktorí spolu 

s objednávkou ST DSL požiadali o zriadenie účastníckej prípojky (analógovej telefónnej, alebo 

digitálnej ISDN BRA). Služba ST DSL spočívala               v nainštalovaní technológie ADSL na 

účastnícku prípojku a v zabezpečovaní jej prevádzky. Zákazník mal pritom možnosť tejto voľby: 

 objednať si k službe ST DSL aj službu ST Online (internetové služby od spoločnosti 

Slovak Telekom) – zákazník tak platil spoločnosti Slovak Telekom zvlášť za DSL prístup 

a zvlášť za internetové služby (podľa objemu prenesených dát), 



 vybrať si k službe ST DSL iného poskytovateľa internetových služieb (alternatívny 

operátor) a uzavrieť s ním osobitnú zmluvu – zákazník tak platil spoločnosti Slovak 

Telekom za DSL prístup a inému poskytovateľovi za internetové služby (podľa objemu 

prenesených dát). Alternatívny operátor poskytoval tieto služby koncovým zákazníkom 

prostredníctvom verejnej telekomunikačnej služby ISP GATE spoločnosti Slovak 

Telekom. 

Užívateľ uzavrel dve osobitné zmluvy (jednu so spoločnosťou Slovak Telekom na 

poskytovanie ST DSL, druhú s poskytovateľom internetových služieb), išlo teda o maloobchodné 

poskytovanie prípojky xDSL. V predmetnom prípade nešlo o veľkoobchodné poskytovanie 

širokopásmového prístupu ako tvrdí spoločnosť Slovak Telekom vo vyjadrení evidovanom 

úradom pod číslom č. 842/14/2004 zo dňa 09.12.2004, v ktorom spoločnosť Slovak Telekom 

uviedla, že z portfólia služieb spoločnosti Slovak Telekom na veľkoobchodný trh č. 5 patrí služba 

ISP GATE, ktorá umožňuje užívateľovi širokopásmový prístup k dátovej sieti spoločnosti Slovak 

Telekom, ktorá bola uvedená na trh v lete 2003 napriek tomu, že zatiaľ povinnosť 

veľkoobchodného širokopásmového prístupu nebola uložená a spoločnosť Slovak Telekom tak 

umožnila vstúpiť aj ostatným hráčom na trh poskytovania širokopásmových služieb. 

Spoločnosť Slovak Telekom poskytovala službu ST DSL svojím koncovým užívateľom 

maloobchodne. Do 1. mája 2006 spoločnosť Slovak Telekom neposkytovala prístup DSL 

veľkoobchodne. 

Služby ISP GATE a ISP GATE Plus (ako modifikácie služby ISP GATE z r. 2005) 

poskytované zo strany spoločnosti Slovak Telekom alternatívnym poskytovateľom internetových 

služieb (tzv. Internet servis provider - ISP) boli v čase vykonávania analýzy  naďalej ponúkané 

ako prostriedok prístupu k užívateľom služby ST DSL. 

 

2. Kritérium zodpovedajúcej vyjednávacej sily na strane dopytu si vyžaduje podľa 

Protimonopolného úradu SR analýzu vzťahu Odberateľ – Dodávateľ a navrhuje analyzovať  

postavenie resp. vyjednávaciu silu existujúcich a potenciálnych odberateľov služby voči 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

 

Stanovisko úradu: Úrad súhlasí s názorom Protimonopolného úradu SR, že kritérium 

zodpovedajúcej vyjednávacej sily na strane dopytu si vyžaduje analýzu vzťahu Odberateľ – 

Dodávateľ, preto úrad v tejto časti skúmal aj vzťah Odberateľ – Dodávateľ a pri posudzovaní 

predmetného kritéria uviedol, že vyjednávacia sila podnikov vzhľadom na pozíciu spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. na veľkoobchodnom trhu č. 5 je obmedzená. Veľkoobchodný širokopásmový 

prístup môžu poskytovať v zmysle zákona len podniky, ktoré vlastnia elektronickú komunikačnú 

sieť umožňujúcu prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256kbit/s a sú schopné sprístupniť ju 

iným podnikom, ktoré prostredníctvom tohto prístupu poskytujú elektronické služby svojim 

zákazníkom.  

 

 
V Bratislave 28.júla 2006 
 

 

 

         

        Pavol Gerhat 

riaditeľ odboru ekonomickej regulácie 

  


