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Prečo je širokopásmový prístup
taký dôležitý?

� Širokopásmový prístup umožňuje prístup k novým 
inovatívnym službám, ktorý nie je možný cez tradičné
telefónne siete (tzv. e-služby).  

� Širokopásmový internetový prístup sa môže stať jedným
z najefektívnejších nástrojov na podporu ekonomickej a 
spoločenskej konkurencieschopnosti Slovenska.
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Aká je definícia širokopásmového 
prístupu?

�Širokopásmový prístup je taký druh prístupu k 
poskytovaným zdrojom a službám, ktorý 
koncových užívateľov podstatným spôsobom 
neobmedzuje v druhu, obsahu, rozsahu a kvalite 
požadovanej služby, t.j. ktorý nie je tzv. „úzkym 
hrdlom“ v celom reťazci medzi koncovým 
užívateľom a poskytovateľmi služieb a 
najrôznejšími sieťovými zdrojmi, a je dostupný 
nepretržite.

Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR, 13.4.2005.
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Aká je prenosová rýchlosť
širokopásmového prístupu?

� 144 kbit/s
� 256 kbit/s
� 512 kbit/s
� 1 Mbit/s 
� 2 Mbit/s
� 20 Mbit/s
� 50 Mbit/s
� 100 Mbit/s
� ...
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Prognóza požiadaviek na šírku pásma 
do roku 2011

Zdroj:.Arthur D. Little
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Prognóza prevádzky

Zdroj: Cisco
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Vývoj počtu zákazníkov so širokopásmovým 
pripojením v období 4.Q 2003 - 4.Q 2007
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Využívanie technológií
širokopásmového prístupu v SR

Využívanie technológií širokopásmového prístupu 
(>256 kbit/s), k 31.12.2007
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Pokrytia a využívanie technológií

širokopásmového prístupu
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Penetrácia pevných širokopásmových 
pripojení podľa krajov, 2004-2007
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Využívanie širokopásmových technológií
v jednotlivých krajoch k 31.12.2007

WiFi nie sú zahrnuté
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Penetrácia pevného širokopásmového 
pripojenia obyvateľov v EÚ, 01/ 2008
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Vývoj penetrácie zákazníkov mobilných sietí
a účastníkov pevných sietí

Vývoj penetrácie zákazníkov mobilných sietí a ú častníkov pevných sietí
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Cenová prijateľnosť širokopásmového 
prístupu v krajnách OECD, október 2007

Zdroj: OECD
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Broadband penetration and GDP per 
capita

Zdroj: OECD
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Nezamestnanosť v krajinách EÚ

Zdroj: Eurostat
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Plusy a mínusy

�Slovensko prežíva mimoriadne priaznivé
obdobie. Investície narastajú. Broadband
divide sa pomaly zmierňuje,
... ale stále existujú pomerne výrazné limity rozvoja...

�Slovensko patrí medzi štáty s najnižším
HDP na obyvateľa. Je tu stále najvyššia 
nezamestnanosť v EÚ a ešte stále veľké
regionálne disparity.
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Na záver

� Širokopásmový prístup nie je cieľ, ale prostriedok na dosiahnutie lepšej 
kvality života a práce jednotlivcov a efektívnejšieho podnikania.

� O využívaní širokopásmového prístupu však musia rozhodovať ľudia, ktorí
sú presvedčení o jeho skutočnej užitočnosti a efektívnosti pre ich vlastný 
život.

� Veľkou motiváciou pre občana na zriaďovanie internetu doma by bolo 
jasné prevýšenie nákladov na internet (nákladov na nákup technológie, 
mesačné poplatky a poplatky za využívanie internetu) výhodami a 
úsporami, ktoré je internet schopný priniesť zvlášť nízkopríjmovým a 
vidieckym obyvateľom (odbúranie cestovania kvôli úradom, bankám, 
školám, lekárom a pod., výdavkov na poštovné, telefonovanie...). 

� Možnosti internetu v oblasti elektronickej verejnej správy, elektronického 
vzdelávania a elektronických zdravotných služieb by sa mali stať
najdôležitejšími motívmi na pripojenie sa na internet. Podstatné je, aby sa 
ľudia o nich dozvedeli. Mali by sa využívať všetky prostriedky osvety a 
ovplyvňovania verejnej mienky na zvýšenie informovanosti o možnostiach, 
ktoré širokopásmový prístup prináša. 
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Ďakujem za pozornosť!
vladimir.murin@vus.sk

dasa.plintovicova@vus.sk

http://www.vus.sk


