
Národný plán 
širokopásmového 
pripojenia



Potrebujeme ho pri práci z domu, 
deti pri online vzdelávaní, 
lekári pri diagnostike na diaľku, 
vedci pri zdieľaní svojich výskumov...

Pandémia ukázala dôležitosť
rýchleho, kvalitného a dostupného 
internetového pripojenia.



Cez ne budú ultravysokou rýchlosťou 

prúdiť obrovské množstvá dát pre 

potreby priemyslu, vedy, školstva, 

komunikácie i pre nášho každodenného 

života. 

Pripojenie na optické siete budú 

potrebovať všetky regióny Slovenska.

Optické siete sú diaľnicou budúcnosti



Prístup k rýchlemu internetu musí byť 
spravodlivý a dostupný pre všetkých

Pokrytie všetkých domácností
pripojením o rýchlosti 

sťahovania dát aspoň 100 Mbit/s

s možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s

*Tento cieľ je jedným z piatich pilierov Reformného plánu pre digitálne Slovensko

CIEĽ 
DO ROKU 
2030:

Pokrytie subjektov 

sociálno-ekonomickej interakcie

pripojením o rýchlosti aspoň 1 Gbit/s
(školy, úrady, dopravné uzly...)



Čo sme doteraz urobili

Posúdenie „investičnej medzery“, 
nákladov na pokrytie bielych adries

Zmapovanie súkromnej i verejnej 

komunikačnej infraštruktúry

Štyri kolá verejných konzultácií, 
v r. 2019 konzultácia s 28 operátormi 

o ich plánoch na pokrytie
v horizonte 3 rokov

Vypracovanie Národného plánu 
širokopásmového pripojenia pre 
čerpanie prostriedkov 
v novom programovom období 
2021 – 2027



Plány operátorov na pokrytie domácností 
ultrarýchlym internetom v roku 2022

V r. 2022 bude 
pokrytých 
ultrarýchlym internetom:

59 %
Zostáva pokryť: 

41 %

Náklady budú hradené 
zo súkromných zdrojov, 
z verejných zdrojov,  
z európskeho 
Plánu obnovy a EŠIF



Biele adresy

867 050 domácností
(t. j. 41% domácností)

• Pokrytie týchto miest ultrarýchlym
internetom je pre operátorov ekonomicky 
nezaujímavé, preto musí pomôcť štát

• Ide najmä odľahlé a geograficky náročné 
oblasti

85,48%

Plán pokrytia operátormi 2022

0,02%



Preferované riešenia na dobudovanie 
potrebnej optickej infraštruktúry

Dotácie pre samosprávy 
na budovanie optickej infraštuktúry, 
ktorú potom môžu prenajať operátorom

Podpora operátorov 
v oblastiach zlyhania trhu na výstavbu optickej 
infraštruktúry s plne optickým riešením až do 
budov s „bielymi adresami“

Poukážky pre domácnosti
na zaplatenie vybudovania pripojenia 
(doplnkový nástroj)


