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Ciele Digitálnej agendy pre Európu týkajúce 
sa vysokorýchlostného prístupu k internetu

� Do roku 2020, vysokorýchlostný prístup 30 Mbit/s má byť dostupný 
pre pre všetkých obyvateľov Európskej únie a 50% európskych 
domácností má mať vysokorýchlostné pripojenie s rýchlosťou 
aspoň 100 Mbit/s.

� Do roku 2013, základný širokopásmový prístup má byť dostupný 
pre všetkých obyvateľov Európskej únie.
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Zdoj: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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Rozdelenie počtu širokopásmových pripojení
na internet v pevnej sieti v EÚ podľa 
rýchlostí v januári 2012
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EU  8,1 %
30 Mbit/s a 

viac

SR  16 %
30 Mbit/s a 

viac



Penetrácia základného širokopásmového a 
vysokorýchlostného prístupu 
(aspoň 30 Mbit/s), január 2012 
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Zdroj: EC, Digital Agenda Scoreboard 2012



Ciele EÚ – Koľko by to stálo ?

� Odhaduje sa, že na dosiahnutie cieľa prístupu k internetovej rýchlosti nad 
30 Mbit/s2 budú potrebné investície vo výške až do 60 miliárd EUR a na 
dosiahnutie cieľa, aby minimálne 50 % európskych domácností využívalo 
internetové pripojenie s rýchlosťou nad 100 Mbit/s, investície až do 270 
miliárd EUR.3

� Tieto investície budú pochádzať predovšetkým od komerčných investorov.

� Ciele digitálnej agendy však nie je možné dosiahnuť bez podpory verejných
zdrojov.

2 KOM (2010) 472 v konečnom znení, Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu
3 Skutočné investičné náklady by mohli byť podstatne nižšie v závislosti od opätovnej použiteľnosti 

existujúcich (pasívnych) infraštruktúr a v závislosti od rozvoja v oblasti trhu, technológií a 
právnych predpisov.
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Poradie európskych krajín v penetrácii
pripojení domácností technológiou 
FTTH a FTTB na konci roku 2011 
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Štátna pomoc na budovanie
širokopásmového prístupu

� Operačný program 
informatizácia
spoločnosti prioritná os 
č.  - 113 mil. Eur

� Štátna pomoc bola 
schválená rozhodnutím 
EK zo 7. 5. 2012, ale 
projekt bol zrušený a 
peniaze presunuté do 
iných OP uznesením 
vlády SR č. 191/2012 zo 
16. 5. 2012. 
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http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRo
kovaniaDetail?idMaterial=21020



Štátna pomoc na budovanie
širokopásmového prístupu v EÚ
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Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym 
zavádzaním širokopásmových sietí
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Zdroj: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_broadband_guidelines/index_en.html
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Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym 
zavádzaním širokopásmových sietí

� Na účely posúdenia štátnej pomoci Usmernenia rozlišujú medzi 
základnými širokopásmovými sieťami a prístupovými sieťami 
novej generácie (NGA).

� Za základné širokopásmové siete možno považovať rôzne technologické
platformy, asymetrické digitálne prípojky (ADSL), káblové prípojky, mobilné
prípojky, rádiové prípojky na pevnom mieste a družicové prípojky.

� V súčasnom štádiu trhového a technologického rozvoja sú prístupovými 
sieťami novej generácie (NGA) káblové prístupové siete, ktoré pozostávajú
úplne alebo čiastočne z optických prvkov a ktoré sú schopné poskytovať
služby širokopásmového prístupu s vylepšenými vlastnosťami (ako je 
napríklad vyššia priepustnosť) v porovnaní so službami poskytovanými 
prostredníctvom existujúcich sietí s medenými káblami. V súčasnej etape 
rozvoja siete NGA fungujú na báze optických vlákien alebo moderných
zdokonalených káblových sietí (využívajúce minimálne štandard pre káblový 
modem „DOCSIS 3.0“).



Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym 
zavádzaním širokopásmových sietí

� Na účely posudzovania štátnej pomoci na siete NGA by sa preto mala oblasť, kde v súčasnosti 
neexistujú také siete a kde pravdepodobne ani do troch rokov nebudú vybudované
súkromnými investormi, považovať za „bielu oblasť NGA“. Takáto oblasť vyhovuje 
podmienkam na štátnu pomoc pre siete NGA, ak sú splnené podmienky zlučiteľnosti uvedené v 
oddiele 3.3.2.

�

� Za „šedú oblasť NGA“ by sa mala považovať oblasť, kde je zavedená len jedna sieť NGA 
alebo sa takáto sieť zavedie v nasledujúcich troch rokoch a kde žiadny iný 
prevádzkovateľ neplánuje zaviesť sieť NGA v nasledujúcich troch rokoch. Pri 
posudzovaní, či by iní investori mohli zaviesť v danej oblasti ďalšie siete NGA, by sa malo brať
do úvahy každé existujúce regulačné alebo legislatívne opatrenie, ktoré by mohlo obmedziť
prekážky zavádzania týchto sietí (prístup ku káblovodom, zdieľanie infraštruktúry atď.). Komisia 
bude musieť vykonať podrobnejšiu analýzu s cieľom overiť, či je štátna intervencia potrebná, 
keďže štátna intervencia v takýchto oblastiach prináša so sebou vysoké riziko vytlačenia 
existujúcich investorov a narušenia hospodárskej súťaže.

� Ak v danej oblasti existuje viac ako jedna sieť NGA alebo sa takéto siete zavedú
v nasledujúcich troch rokoch, takáto oblasť by sa mala považovať za „čiernu oblasť
NGA“. Komisia bude toho názoru, že štátna podpora na ďalšiu konkurenčnú ekvivalentnú sieť
NGA financovanú z verejných prostriedkov pravdepodobne vážne naruší hospodársku súťaž a je 
nezlučiteľná s pravidlami štátnej pomoci. 
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Penetrácia pevného širokopásmového 
pripojenia obyvateľov v EÚ, január 2012

Zdroj: EK/COCOM, Digital Agenda Scoreboard 2012



TS V, 4. 10. 2012 16

Penetrácia mobilného širokopásmového 
pripojenia obyvateľov v EÚ – všetky aktívne
pripojenia, január 2012

Zdroj: EK/COCOM, Digital Agenda Scoreboard 2012
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Penetrácia mobilného širokopásmového 
prístupu obyvateľov v SR – iba dedikované
dátové služby, január 2012

Zdroj: EK/COCOM, Digital Agenda Scoreboard 2012
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Vývoj počtu účastníkov so širokopásmovým 
pripojením v období 4.Q 2003 - 2.Q 2012

Poznámka: Sú zahrnuté všetky pevné a mobilné širokopásmové pripojenia s nepretržitým prístupom a prenosovou 
rýchlosťou väčšou ako 256 kbit/s

Zdroj: MDVRR SR
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Vývoj počtu účastníkov s pevným a mobilným 
širokopásmovým pripojením 4.Q 2009 - 2.Q 2012

Poznámka: Sú zahrnuté všetky pevné a mobilné širokopásmové pripojenia s nepretržitým prístupom a prenosovou 
rýchlosťou väčšou ako 256 kbit/s

Zdroj: MDVRR SR
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Vývoj počtu internetových pripojení v pevnej 
sieti podľa technológií v období 2001 – 2011

Zdroj: MDVRR SR
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Využívanie technológií širokopásmového 
prístupu v pevnej sieti podľa technológií na 
konci roku 2011(downstream >256 kbit/s)

Zdroj: MDVRR SR
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Rozdelenie poskytovateľov prístupu k 
internetu podľa technológií, jún 2012

Zdroj: VÚS, n. o.
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Verejná konzultácia EK - ako znížiť náklady 
na zavádzanie vysokorýchlostného internetu

� Konzultácia prebiehala od 27. 4. 2012 do 20. 7. 2012.

� Európska komisia zisťovala názory, ako znížiť náklady na zriadenie nových 
sietí pre vysokorýchlostný internet v EÚ.

� Komisia skúma, ako znížiť náklady spojené so stavebným inžinierstvom, 
napríklad na výkopové práce na cestách na uloženie vlákien, čo môže tvoriť
až 80 % celkových nákladov.

� Komisia je presvedčená, že zlepšením postupov by sa mohli náklady na 
investície do širokopásmového pripojenia znížiť o štvrtinu.

� Rýchlejšie budovanie sietí obmedzujú zdĺhavé a neprehľadné postupy 
súvisiace s objasňovaním práv týkajúcich sa miesta ich vedenia 
a získavaním potrebných povolení na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni.
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Verejná konzultácia EK - ako znížiť náklady 
na zavádzanie vysokorýchlostného internetu

� Vysokorýchlostný internet je základom všetkých odvetví hospodárstva a stane sa 
oporou jednotného digitálneho trhu. Pri každom zvýšení penetrácie
širokopásmového pripojenia o 10 % rastie hospodárstvo o 1 – 1,5 %.
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Na dosiahnutie primeranej 
návratnosti investícií sú
dôležité aktivity vo 
všetkých oblastiach dopytu 
a ponuky.



Korelácia medzi penetráciou pevného 
širokopásmového prístupu a 
konkurencieschopnosťou
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Oblasti konzultácií

� Dosiahnutie lepšieho využitia existujúcej infraštruktúry.

� Zvýšenie transparentnosti a koordinácia občianskych inžinierskych prác. 

� Spracovanie požiadaviek na budovanie sietí účinnejším a transparentným 
spôsobom. 

� Pripravenosť nových budov na vysokorýchlostnú internetovú infraštruktúru.

� Doplňujúce opatrenia na úsporu nákladov.

ִ Konzultačný dokument:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction
_hsi/index_en.htm

ִ Výsledky konzultácií EK ešte nezverejnila, ale niektoré významné
asociácie zverejnili stanoviská na svojich webových sídlach, napr. 
ETNO, FTTH Council Europe, GSMA.

TS V, 4. 10. 2012
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Otázky do diskusie

� Ktoré sú hlavné úzke miesta (praktické, administratívne, 
technické alebo právne), s ktorými sú konfrontovaní
prevádzkovatelia sietí želajúci si budovať vysokorýchlostné
komunikačné siete, keď sa snažia získať prístup k existujúcim
infraštruktúram?

� Ako odhadujete náklady a čas potrebný pre podnik na získanie 
všetkých nevyhnutných povolení potrebných na budovanie 
vysokorýchlostnej prístupovej elektronickej komunikačnej siete?

� Aké opatrenia by pomohli zvýšiť transparentnosť a zjednodušiť
proces schválenia takýchto povolení?

TS V, 4. 10. 2012
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Otázky do diskusie

� Ako hodnotíte dôležitosť systematického mapovania infraštruktúry? Aké
informácie by mali byť zahrnuté v takých mapách s cieľom? Kto by mal 
mať na starosti takéto mapovanie?

� Má sa povinnosť ohlásiť plánované investície uplatňovať len na verejný 
sektor alebo aj na súkromných investorov? Aký časový horizont by sa 
mal považovať za významný na dostupnosť informácie o individuálne 
plánovaných projektoch, aby to mohlo viesť k vytvoreniu konkrétnych 
kooperačných projektov? Aké sú z vášho pohľadu hlavné organizačné
požiadavky potrebné na vytvorenie a udržiavanie takéhoto súpisu?

TS V, 4. 10. 2012
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Ďakujem za pozornosť!
vladimir.murin@vus.sk

http://www.vus.sk
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"It is no longer a question whether to 
invest in FTTH or not. Instead the
questions are how to capture the
maximum benefit for the greatest
number of people and how to 
optimise the invested capital."

Karin Ahl, President of the FTTH 
Council Europe




