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Plá n migrá cie 
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „ST“)  v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad“) č. 64/OER/2018-435 a 63/OER/2018-434 

oznamuje zámer o ukončení poskytovania širokopásmového prístupu prostredníctvom xDSL technológie a 

poskytovania služieb lokálneho prístupu v pevnom umiestnení prostredníctvom účastníckeho metalického 

vedenia z dôvodu prechodu na technológiu FTTx (ďalej len „Ukončenie poskytovania metalickej siete“). 

 

Zoznam lokalít, ktorých sa ukončenie týka je zverejnený na stránke 

https://www.telekom.sk/dokumenty/informacie-o-vts-st/. Zoznam obsahuje označenie lokality na úrovni 

mesta/obci, a termín plánu ukončenia poskytovania metalickej siete. 

 

Vo zverejnených lokalitách sa ukončí možnosť objednať nový prístup a poskytovateľ šírokopásmového 

prístupu alebo poskytovateľ služieb lokálneho prístupu (ďalej len „Poskytovateľ“) bude mať možnosť 

zriadiť koncovému užívateľovi prístup na technológii FTTx. Prístupy na metalickej sieti, ktoré budú 

k termínu ukončenia poskytovania metalickej siete plánujeme zrušiť.  

 

Základné pravidlá ktoré budú uplatňované pri ukončení poskytovania metalickej siete a zriadenia nového 

prístupu na technológii FTTx  (ďalej len „Migrácia“): 

 

• Zriadenie prístupu FTTx pre koncového užívateľa vo zverejnených lokalitách je v kompetencii poskytovateľa. 
• Ak je prístup xDSL vo viazanosti, pri zmene na prístup na FTTx sa prípadná pokuta za nedodržanie viazanosti 

nebude uplatňovať. 
• Pri zriadení prístupu FTTx za najprv zriadi FTTx prístup a následne za prístup xDSL zruší do troch dní. V jednom 

čase je účtovaný poplatok za poskytovanie iba jedného prístupu na jednom mieste. 
• Prístupový bod Ethenret Gate pre poskytovateľov širokopásmového prístupu sa migráciou na technológiu FTTx 

nemení, Ukončenie poskytovanie metalickej siete nebude mať vplyv na voľnú kapacitu. 

https://www.telekom.sk/dokumenty/informacie-o-vts-st/
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• Vo všetkých prípadoch sa postupuje podľa podmienok plánu migrácie, podpísaných zmlúv a textu referenčných 
ponúk.  

• Podmienky referenčných ponúk sa plánovanou migráciou nemenia, zoznam prístupových bodov sa nemení. 
• Širokopásmový prístupu poskytovaný prostredníctvom xDSL technológie a jeho možnosti prechodu na 

technológiu FTTx (tabuľka nižšie) : 
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• Prístupu v pevnom umiestnení prostredníctvom účastníckeho metalického vedenia (ďalej len „ULL“) a jeho 
možnosti prechodu na technológiu FTTx : 

o  Prístup ULL je možné zmeniť na prístup VULA.  
o  Migrácia je v kompetencii poskytovateľa a realizuje sa zriadením prístupu FTTx a zrušením pôvodného 

prístupu. 
o  Prístupové body sa nezmenia, čo znamená, že pôvodný prístup ULL odovzdaný v kolokácii bude 

odovzdaný v tej istej kolokácii po zmene na FTTx, voľné kapacity zostávajú zachované. 


