Príloha II.
Zmluvy o prepojení
elektronických komunikačných sietí
medzi spoločnosťou
ŽSR-Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z.
a
spoločnosťou ICP

TELEFÓNNE ČÍSLA
1

ÚČASTNÍCKE
OBLASTIACH

ČÍSELNÉ

MNOŽINY

V

GEOGRAFICKY

URČENÝCH

ČÍSLOVACÍCH

Účastnícke číselné množiny pridelené pre spoločnosť ŽSR:
Primárna oblasť

Národný cieľový
kód

Pridelená množina účastníckych
čísel

2

2020 xxxx, 2024 xxxx, 2025 xxxx,

Bratislava

2026 xxxx, 2027 xxxx, 2029 xxxx
Dunajská Streda

31

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Trenčín

32

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Trnava

33

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Senica

34

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Nové Zámky

35

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Levice

36

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Nitra

37

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Topoľčany

38

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Žilina

41

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Považská Bystrica

42

224 xxxx, 225 xxxx, 227 xxxx,
229 xxxx

Martin

43

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Liptovský Mikuláš

44

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Zvolen

45

224 xxxx, 225 xxxx, 227 xxxx,
229 xxxx

Prievidza

46

224 xxxx, 225 xxxx, 227 xxxx,
229 xxxx

Lučenec

47

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Banská Bystrica

48

224 xxxx, 225 xxxx, 227 xxxx,
229 xxxx

Prešov

51

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Poprad

52

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Spišská Nová Ves

53

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Bardejov

54

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Košice

55

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Michalovce

56

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Humenné

57

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx

Rožňava

58

224 xxxx, 225 xxxx, 229 xxxx
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Účastnícke číselné množiny pridelené pre spoločnosť ICP:
Národný cieľový
kód

Primárna oblasť
Bratislava

2

2

Dunajská Streda

31

Trenčín

32

Trnava

33

Senica

34

Nové Zámky

35

Levice

36

Nitra

37

Topoľčany

38

Žilina

41

Považská Bystrica

42

Martin

43

Liptovský Mikuláš

44

Zvolen

45

Prievidza

46

Lučenec

47

Banská Bystrica

48

Prešov

51

Poprad

52

Spišská Nová Ves

53

Bardejov

54

Košice

55

Michalovce

56

Humenné

57

Rožňava

58

REGIONÁLNE
OBLASTIACH

Pridelená množina účastníckych
čísel

SKRÁTENÉ

ČÍSLA

V

GEOGRAFICKY

URČENÝCH

ČÍSLOVACÍCH

Regionálne skrátené čísla v geograficky určených číslovacích oblastiach 16xxx, 17xxx
pridelené pre spoločnosť ŽSR:

Množina
skrátených čísel

Pridelené negeografické skrátené čísla

16xxx

nemá pridelené

17xxx

nemá pridelené
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Regionálne skrátené čísla v geograficky určených číslovacích oblastiach 16xxx, 17xxx
pridelené pre spoločnosť ICP:

Množina
skrátených čísel

Pridelené negeografické skrátené čísla

16xxx
17xxx
3

NEGEOGRAFICKÉ SKRÁTENÉ ČÍSLA
Negeografické skrátené čísla 11x(xx), 12xxx, 18xxx pridelené pre spoločnosť ŽSR:
Množina
negeografických
skrátených čísel

Pridelené negeografické skrátené čísla

11x(xx)

nemá pridelené

12xxx

nemá pridelené

18xxx

nemá pridelené

Negeografické skrátené čísla 11x(xx), 12xxx, 18xxx pridelené pre spoločnosť ICP:
Množina
negeografických
skrátených čísel

Pridelené negeografické skrátené čísla

11x(xx)
12xxx
18xxx

4

ČÍSLA PRE PRÍSTUP K SLUŽBÁM SIETE INTERNET A PRENOS HLASU CEZ INTERNET
Čísla pre prístup k službám siete Internet a prenos hlasu cez Internet zriadené v sieti
spoločnosti ŽSR:
Množina
čísel pre
prístup k službám
siete Internet
a prenos hlasu cez
Internet

Zriadené čísla pre prístup k službám siete Internet
a prenos hlasu cez Internet

(0)19xxx

nemá pridelené

(0)819 000 xxx

nemá pridelené

(0)601 xxx xxx

nemá pridelené

(0)602 xxx xxx

nemá pridelené

(0)650 xxx xxx

0650 82x xxx

(0)69x xxx xxx

nemá pridelené
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Čísla pre prístup k službám siete Internet a prenos hlasu cez Internet zriadené v sieti
spoločnosti ICP:
Množina
čísel pre
prístup k službám
siete Internet
a prenos hlasu cez
Internet

Zriadené čísla pre prístup k službám siete Internet
a prenos hlasu cez Internet

(0)19xx
(0)819 000 xxx
(0)601 xxx xxx
(0)602 xxx xxx
(0)650 xxx xxx
(0)69x xxx xxx
5

ČÍSLA PRE SLUŽBY S PRIDANOU HODNOTOU
Čísla (0)800 xxxxxx, (0)850 xxxxxx  (0)899 xxxxxx, (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx,
(0)98x xxxxxx pre služby s pridanou hodnotou zriadené v sieti ŽSR:
Množina
čísel
s pridanou
hodnotou

Zriadené čísla pre služby s pridanou hodnotou

(0)800 xxx xxx

nemá pridelené

(0)850 xxx xxx

nemá pridelené

(0)900 xxx xxx

nemá pridelené

Čísla (0)800 xxxxxx, (0)850 xxxxxx  (0)890 xxxxxx, (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx,
(0)98x xxxxxx pre služby s pridanou hodnotou zriadené v sieti spoločnosti ICP:
Množina
čísel
s pridanou
hodnotou

Zriadené čísla pre služby s pridanou hodnotou

(0)800 xxx xxx
(0)850 xxx xxx
(0)900 xxx xxx
6

ČÍSLA PRE KORPORÁTNE SIETE
Čísla (0)96x xxxxxx pre korporátne siete zriadené v sieti spoločnosti ŽSR:
Množina
čísel pre
korporátne siete
(0)96x xxxxxx

Zriadené čísla pre korporátne siete
nemá pridelené
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Čísla (0)96x xxxxxx pre korporátne siete zriadené v sieti spoločnosti ICP:
Množina
čísel pre
korporátne siete

Zriadené čísla pre korporátne siete

(0)96x xxxxxx

7

TRANZIT DO SIETÍ NA ČÍSELNÉ MNOŽINY V GEOGRAFICKY URČENÝCH ČÍSLOVACÍCH
OBLASTIACH

Primárna oblasť

Národný cieľový
kód

Bratislava

Pridelená množina účastníckych
čísel

2

[2-8] xx xxx

Dunajská Streda

31

[2-8] xx xxx

Trenčín

32

[2-8] xx xxx

Trnava

33

[2-8] xx xxx

Senica

34

[2-8] xx xxx

Nové Zámky

35

[2-8] xx xxx

Levice

36

[2-8] xx xxx

Nitra

37

[2-8] xx xxx

Topoľčany

38

[2-8] xx xxx

Žilina

41

[2-8] xx xxx

Považská Bystrica

42

[2-8] xx xxx

Martin

43

[2-8] xx xxx

Liptovský Mikuláš

44

[2-8] xx xxx

Zvolen

45

[2-8] xx xxx

Prievidza

46

[2-8] xx xxx

Lučenec

47

[2-8] xx xxx

Banská Bystrica

48

[2-8] xx xxx

Prešov

51

[2-8] xx xxx

Poprad

52

[2-8] xx xxx

Spišská Nová Ves

53

[2-8] xx xxx

Bardejov

54

[2-8] xx xxx

Košice

55

[2-8] xx xxx

Michalovce

56

[2-8] xx xxx

Humenné

57

[2-8] xx xxx

Rožňava

58

[2-8] xx xxx
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ZRIADENÉ SLUŽBY PREPOJENÝCH VOLANÍ
1

SLUŽBY PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI ŽSR
služba
ŽSR-B

ŽSR-C

Popis

Zriadená (A) /
nezriadená (N)

Základné ukončenie volaní

A

Ukončenie volaní na službách bezplatných volaní

N

Ukončenie volaní na službách volaní so zvýšenou
tarifou

N

Ukončenie volaní na službách volaní so zdieľaním
poplatkov

N

Ukončenie volaní na negeografických skrátených
číslach

N

Ukončenie volaní na číslach korporátnej siete

N

Ukončenie volaní na číslach prenos hlasu cez Internet

A

Ukončenie volaní na číslach ohlasovní tiesňových
volaní

N

Tranzit do pevnej siete spoločnosti Slovak Telecom,
Benestra, VM Telecom, VNET.
Tranzit do ostatných pevných sieti v SR
Tranzit z čísel SR do spoločnosti ST Mobile
Tranzit zo zahraničia do spoločnosti ST Mobile
Tranzit z čísel SR do spoločnosti ORANGE
Tranzit zo zahraničia do spoločnosti ORANGE
Tranzit z čísel SR do spoločnosti O2
Tranzit zo zahraničia do spoločnosti O2
Tranzit na čísla služieb s pridanou hodnotou
Tranzit na negeografické skrátené čísla
Tranzit na čísla korporátnej siete
Tranzit na čísla pre prístup do siete Internet a prenos
hlasu cez Internet
Tranzit volaní do zahraničia
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2

SLUŽBY PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI ICP
služba
ICP -B

popis
Základné ukončenie volaní
Volania na čísla bezplatných volaní v sieti
spoločnosti ICP (*)
Volania na čísla so zdieľaním poplatkov
Volania na čísla so zvýšeným poplatkom
Ukončenie volaní na negeografických skrátených
číslach
Ukončenie volaní na číslach korporátnej siete
Ukončenie volaní na číslach pre prístup do siete
Internet
Ukončenie volaní na číslach pre hlas prostredníctvom
siete internet
Ukončenie volaní na číslach ohlasovní tiesňových
volaní

ICP-C

Tranzit do pevnej siete spoločnosti Slovak Telecom
Tranzit do ostatných pevných sietí v SR
Tranzit z čísel SR do slovenských mobilných sietí
Tranzit zo zahraničia do slovenských mobilných sietí
Tranzit na čísla služieb s pridanou hodnotou
Tranzit na negeografické skrátené čísla
Tranzit na čísla korporátnej siete
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Zriadená (A) /
nezriadená (N)

1 CENY SLUŽIEB PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI ŽSR
Služba
ŽSR-B (volania na
čísla v sieti ŽSR)
Poplatok za
volanie hradí
spoločnosť ICP
spoločnosti ŽSR,
okrem volaní na
čísla bezplatných
volaní

Popis

Základné ukončenie volaní

0,000976 EUR/min

Volania na čísla bezplatných volaní v sieti
spoločnosti ŽSR (*)

N

Volania na čísla so zdieľaním poplatkov

N

Volania na čísla so zvýšeným poplatkom

N

Ukončenie volaní na negeografických skrátených
číslach

N

Ukončenie volaní na číslach korporátnej siete

N

Ukončenie volaní na číslach prenos hlasu cez
Internet
Ukončenie volaní na číslach ohlasovní
tiesňových volaní
ŽSR-C
Poplatok za volanie
hradí spoločnosť
ICP spoločnosti
ŽSR

Bez rozdelenia prevádzky
(00:00-24:00)

0,000976 EUR/min
N

Tranzit do pevných sietí spoločnosti Slovak
Telecom, Benestra, VM Telecom, VNET
Tranzit do ostatných pevných sieti v SR
Tranzit z čísel SR do spoločnosti ST Mobile
Tranzit zo zahraničia do spoločnosti ST Mobile
Tranzit z čísel SR do spoločnosti ORANGE
Tranzit zo zahraničia do spoločnosti ORANGE
Tranzit z čísel SR do spoločnosti O2
Tranzit zo zahraničia do spoločnosti O2
Tranzit na čísla služieb s pridanou hodnotou
Tranzit na negeografické skrátené čísla
Tranzit na čísla korporátnej siete

Poznámka:
(*) Poplatok za volanie hradí spoločnosť ŽSR spoločnosti ICP .
(N) Smerovanie takejto kategória volaní nie je sprístupnené.
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2 CENY SLUŽIEB PREPOJENÝCH VOLANÍ SPOLOČNOSTI ICP
Služba
ICP - B (volania
na čísla v sieti
ICP)
Poplatok za
volanie hradí
spoločnosť ŽSR
spoločnosti ICP,
okrem volaní na
čísla
bezplatných
volaní – viď
poznámka.

Bez rozdelenia
prevádzky
(00:00-24:00)

Popis

Základné ukončenie volaní
Volania na čísla bezplatných volaní v sieti
spoločnosti ICP (*)
Volania na čísla so zdieľaním poplatkov
Volania na čísla so zvýšeným poplatkom
Ukončenie volaní na negeografických
skrátených číslach
Ukončenie volaní na číslach korporátnej
siete
Ukončenie volaní na číslach pre prístup do
siete Internet
Ukončenie volaní na číslach pre hlas
prostredníctvom siete internet
Ukončenie volaní na číslach ohlasovní
tiesňových volaní

ICP - C
Poplatok za
volanie hradí
spoločnosť ŽSR
spoločnosti ICP

Tranzit do pevnej siete spoločnosti Slovak
Telecom
Tranzit do ostatných pevných sietí v SR
Tranzit z čísel
mobilných sietí

SR

do

slovenských

Tranzit zo zahraničia do slovenských
mobilných sietí
Tranzit na čísla služieb s pridanou
hodnotou
Tranzit na negeografické skrátené čísla
Tranzit na čísla korporátnej siete

Poznámka:
(*) Poplatok za volanie hradí spoločnosť ICP spoločnosti ŽSR.
(N) Smerovanie takejto kategória volaní nie je sprístupnené.
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