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Blok 3
Zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti



Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027

Časť I. 

Výber cieľov politiky súdržnosti –

dôvody intervencie - hlavné 

nedostatky/problémy (prečo je nutné 

smerovať investície do daného cieľa)

Časť II. 

Popis priorít a opatrení  -

prioritné oblasti, kam je potrebné smerovať 

investície a opatrenia, ktoré povedú k eliminácii 

identifikovaných nedostatkov/problémov a 

očakávané výsledky, ktoré prinesie 

implementácia navrhovaných opatrení
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Identifikácia investičných priorít

• Proces – participatívnosť, odbornosť

• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť: 

- Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)

- Pozičný dokument Európskej komisie – Príloha D

- Špecifické odporúčania Rady (CSR)

- Základné strategické dokumenty – EÚ, SR

- Základné podmienky pre úspešnú implementáciu politiky súdržnosti EÚ 2021 - 2027
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Návrh nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a Kohéznom fonde EÚ 
Cieľ 3 politiky súdržnosti (CP3) a jeho špecifické ciele:

CP 3 „prepojenejšia Európa prostredníctvom zlepšenia mobility a regionálneho prepojenia IKT“ 

prostredníctvom:

• zvýšenia digitálnej konektivity; 

• rozvoja trvalo udržateľného, inteligentného, bezpečného a intermodálneho TEN-T odolného voči zmene 

klímy;

• rozvoja a zvyšovania udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej národnej, regionálnej a miestnej mobility 

odolnej voči zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobilite;
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Príloha D – CP3 Prepojenejšia Európa – zlepšenie digitálnej 
pripojiteľnosti

Investičné potreby sú určené s cieľom zlepšiť digitálnu pripojiteľnosť, a najmä: 

• rozvoj spoľahlivej vnútroštátnej stratégie v oblasti širokopásmového pripojenia a zvýšenie 
kapacít subjektov zapojených do tohto odvetvia, ako aj opatrenia na mapovanie investícií, na 
základe ktorých možno zaviesť vysokokapacitné širokopásmové siete
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Národný plán širokopásmového pripojenia (NBP)

Vypracovanie NBP je aj základnou podmienkou prípravy podkladov pre nové  EŠIF EÚ v programovom období 
2021 - 2027

Politický 
cieľ č. 3: 

Prepojenejšia
Európa 

posilnením 
mobility a 

regionálnej IKT 
konektivity

Kritéria pre naplnenie 
základných 
podmienok
(„enabling 

conditions“)

Národný plán široko-
pásmového
pripojenia

• Mapovanie existujúcej súkromnej a verejnej komunikačnej 
infraštruktúry a kvality poskytovaných služieb dátovej konektivity na 
úroveň adresy (1,6 milióna adries v SR)

• Verejná konzultácia plánovaných investícií do komunikačnej 
infraštruktúry umožňujúcej prístup na ultra-rýchly internet – komerčné 
plány operátorov na 3 roky

• Posúdenie investičnej medzery v investíciách do komunikačnej 
infraštruktúry umožňujúcej prístup na ultra-rýchly internet

• Vypracovanie Národného plánu širokopásmového pripojenia ako
základnej podmienky („enabling condition“) na čerpanie prostriedkov
pre širokopásmové siete v novom programovom období
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Ciele Slovenska v oblasti širokopásmového pripojenia do roku 2025
Pokrytie všetkých domácností a subjektov sociálno-ekonomickej interakcie vysoko-rýchlostným internetom

Vízia Slovenska: 
Prístup občanov, podnikateľov a verejnej správy ku komunikačnej infraštruktúre, ktorá bude schopná 
naplniť kvalitatívne a kapacitné požiadavky sietí gigabitovej spoločnosti.

Ciele Slovenska a EÚ, vďaka ktorým naplní víziu

2025

2020

1

2

Všetky slovenské domácnosti, či už vidiecke alebo mestské, budú mať do roku 2025 prístup k internetovému 
pripojeniu s rýchlosťou download minimálne 100 Mbit/s upgradovateľný na gigabitovú rýchlosť

Všetky významné subjekty sociálno-ekonomickej interakcie, ako sú školy, dopravné uzly a hlavní poskytovatelia 
verejných služieb, ako aj podniky používajúce digitálne služby, budú mať do roku 2025 prístup ku gigabitovému 
pripojeniu

Je nutné implementovať technologické riešenie, ktoré nebude do budúcnosti vyžadovať výmenu z dôvodu zvyšujúcich 

sa kapacitných alebo iných kvalitatívnych a technologických požiadaviek 
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Investičná medzera na dosiahnutie cieľov

Z výsledkov mapovania je zrejmé, že komerčný sektor nepokryje všetky adresy. Cieľ môže byť naplnený 

intervenciou štátu spolu s komerčným sektorom. Štát bude intervenovať len v oblastiach zlyhania trhu.

• V roku 2019 sa uskutočnila verejná konzultácia, v rámci ktorej 28 operátorov poskytlo údaje o poskytovanom pripojení na
všetkých adresách na Slovensku

• V roku 2022 budú ciele Slovenska naplnené iba na 36%, tzn. že Slovensko by malo intervenovať do bielych adries

• Investičná medzera bola kvantifikovaná vo výške 925 mil. EUR (fondy EÚ, prostriedky zo súkromného sektora)

0,01% 54,27% 0,02% 85,48%

Plán pokrytia 
operátormi 2019

Plán pokrytia 
operátormi 2022
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Technologická preferencia Slovenska

Tieto ciele najlepšie naplní podpora výstavby pasívnej infraštruktúry s plne optickým riešením pokiaľ možno 
až do budov (FTTB alebo FTTH)

Preferované technologické riešenie

• Cieľ najlepšie naplní výstavba 
pasívnej optickej infraštruktúry s 
plne optickým riešením prístupových 
sietí (FTTH) s topológiou bod-bod 
(P2P) a s topológiou bod-multibod
(P2MP)

• Ciele môžu byť taktiež naplnené 
budovaním riešenia prostredníctvom 
optických prístupových sietí FTTB

Odôvodnenie preferencie

• Toto riešenie je v súčasnosti považované 
za „future-proof“ z dôvodu fyzikálnych 
vlastností svetla ako prenosového média 

• Znamená to, že dosahuje všetky potrebné 
parametre na naplnenie cieľov Slovenska 
do takej miery, že nehrozí potreba jej 
náhrady kvôli kapacitným alebo 
kvalitatívnym požiadavkám do budúcnosti
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Návrh priorít PD SR – CP 3 Prepojenejšia Európa

Cestná doprava:
• Dobudovanie diaľničných spojení TEN-T
• Výstavba rýchlostných ciest
• Modernizácia a výstavba ciest I. triedy vrátane modernizácie mostov
• Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti

Železničná doprava:
• Modernizácia železničnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T a železničných uzlov
• Podpora regionálnej železničnej dopravy v oblastiach s dostatočným dopytom
• Rekonštrukcia bratislavského dopravného uzla (Filiálka)

Vodná doprava:
• Modernizácia infraštruktúry vodnej dopravy (vodných ciest a prístavov) zaradenej do TEN-T
• Pomoc prevádzkovateľom plavidiel vnútrozemskej plavby pri zavádzaní technológií ekologizácie plavidiel

Podpora digitálnej pripojiteľnosti:
• Zabezpečenie širokopásmového pripojenia
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Cieľ 3 Prepojenejšia Európa – prioritizácia oblastí

PRIORITA Príloha D Priorizácia MF SR PVV stratégie/koncepcie/záväzky SR

DOPRAVA

Cestná doprava Návrh priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry 
(schválený vládou SR 16.9.2020)

Diaľnice a rýchlostné cesty Vysoká 8 resp. 7 ✓ Záväzky SR – nariadenie č. 1315/2013 (základná sieť 
TEN-T do 2030, súhrnná do 2050), Strategický plán 
rozvoja dopravy SR do roku 2030

Cesty I. triedy * Stredná* 6 ✓ Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

Regionálna obslužnosť * (cesty nižšej 
kategórie)

Stredná *
* Country report explicitne 
nepomenúva kategóriu tried, 
odporúča podporiť 
vnútroštátnu a regionálnu 
mobilitu (najmä vo vzťahu k ŽP)

5 Čiastočne -

Železničná doprava Zoznam investičných priorít v železničnej infraštruktúre 
(predpoklad december 2020)

Modernizácia železničnej infraštruktúry 
TEN-T

Vysoká 8 ✓ Záväzky SR – nariadenie č. 1315/2013 
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

Regionálna železničná doprava Stredná 6 čiastočne -

Vodná doprava - 1 ✓ -

BROADBAND Nižšia 6 čiastočne Národný plán širokopásmového pripojenia
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Dôvody intervencie – časť 1 PD SR

 podpriemerné ukazovatele v oblasti konektivity, najmä v pevnom širokopásmovom pokrytí a v miere využívania rýchleho 
širokopásmového pokrytia (DESI),

 štandardné pevné pokrytie je stále jedno z najnižších v EÚ; až 12 % domácností nemá prístup k štandardnému pevnému 
širokopásmovému pripojeniu, oproti 3 % priemeru EÚ,

 zabezpečenie pevného a bezdrôtového širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou kapacitou na Slovensku v súlade s EÚ 
stratégiou pre gigabitovú spoločnosť do roku 2025 je nevyhnutným predpokladom budúcej konkurencieschopnosti SR,

 stanovené ciele nie je možné dosiahnuť len prostredníctvom investícií optických sietí vzájomne si konkurujúcich 
komerčných subjektov, 

 nízke aktuálne pokrytie Slovenska ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením na úrovni adries/domácností (32,31 %, 
pričom plánované je 58,54 %), 

 nízke pokrytie ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením škôl, inštitúcií, podnikov v miestach zlyhania komerčného 
telekomunikačného trhu, 

 riziká súvisiace s nedostatočnou bezpečnosťou infraštruktúry.
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Prioritné oblasti, opatrenia a očakávané výsledky - časť 2 PD SR

Podpora digitálnej pripojiteľnosti

• Zavádzanie vysokokapacitných širokopásmových sietí 
(min. 100 Mbps, ktoré môžu byť upgradované na 1 
Gbps a viac) v súlade s Národným broadbandovým
plánom 

• Podpora zavádzania pokrytia wifi v obciach a verejne 
dostupných miestach komunitného života, vrátane 
zdravotníckych a vzdelávacích inštitúcií

• Výstavba pasívnych častí 
telekomunikačnej infraštruktúry, vrátane 5G sietí, v 
záujme zvyšovania pokrytia hlavných dopravných 
koridorov bezdrôtovými technológiami

• Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti infraštruktúry.

Očakávané výsledky:

• zvýšenie % pripojených adries/domácností s prístupom 
k širokopásmovému pripojeniu (min.100 Mbps, ktoré 
môžu byť upgradované na 1 Gbps),

• pripojenie významných socioekonomických partnerov s 
prioritou zdravotníckych zariadení, vzdelávacích 
inštitúcií, vedecko-výskumných inštitúcií, mestských 
oblastí, dopravných uzlov, ako aj podnikov digitálneho 
odvetvia na širokopásmové pripojenie (min. 1 Gbps
a rýchlejšie),

• zvýšenie pokrytia hlavných dopravných koridorov 
bezdrôtovými technológiami, vrátane 5G sietí

• zvýšenie bezpečnosti digitálnej infraštruktúry
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Finančné zdroje, podmienky, alokácie

Európsky fond regionálneho rozvoja

predpokladaná alokácia SR :
8 117 mil. EUR

Tematická koncentrácia:
Viac rozvinutý región
• CP 1 + CP 2 = min 85 %
• CP 3 + CP 4 + CP 5 = max. 15 %
Menej rozvinuté regióny
• CP 1 = min 25 %
• CP 2 = min 30%
• CP 3 + CP 4 + CP 5 = max. 45 %

Očakávaný príspevok EFRR k cieľom EÚ v oblasti zmeny 
klímy: 30% (z národnej alokácie)

Broadband – investičná medzera 925 mil. EUR
 Potrebné zdroje z EÚ – cca 400 mil. Eur

Komplementarita a synergie:
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
Nástroj na prepájanie Európy



Ďakujeme za pozornosť


