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1. Úvod
1.1.

Legislatívny rámec

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor
regulácie elektronických komunikácií (ďalej „úrad“) pristúpil k vykonaniu testu troch
kritérií na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 3 definovanom Rozhodnutím úradu
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 12.07.2021,
ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov (ďalej „zoznam relevantných trhov“)1ako
veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre
produkty určené na hromadný trh (ďalej „relevantný trh č. 3“).
Úrad pri vypracovaní testu troch kritérií na veľkoobchodnom relevantnom trhu
č. 3 vychádzal z:
a) platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky pre
oblasť elektronických komunikácií:


Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách z 24. novembra
2021 v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o elektronických
komunikáciách“),2



Zákon č. 187/2021 Z. z o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov z 11. mája 2021 (ďalej „zákon o ochrane
hospodárskej súťaže“),3



Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, časová verzia predpisu účinná od
01.03.2020,4

b) predpisov regulačného rámca Európskej únie (ďalej „EÚ“) pre oblasť
elektronických komunikácií a ostatných príslušných dokumentov Európskej
komisie (ďalej „EK“) a Orgánu európskych regulátorov (ďalej „BEREC“):

1
2
3
4
5
6



Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií
(ďalej “kódex”),5



Odporúčanie Komisie 2020/2245 z 18. decembra 2020 o relevantných
trhoch produktov a služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré môžu
podliehať regulácii ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických
komunikácií (ďalej „Odporúčanie Komisie z roku 2020“),6

Dostupné na: https://www.teleoff.gov.sk/data/files/50049_rozhodnutie.pdf
Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/452/20220201
Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/187/
Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/20200301
Dostupné na: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj
Dostupné na: https://lnk.sk/oht7
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Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu Komisie z 18. decembra 2020
o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore elektronických
komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje
európsky kódex elektronických komunikácií (SWD(2020) 337)
(ďalej „Vysvetľujúce memorandum“),7



Stanovisko Spoločnej pozície BEREC ku geografickým aspektom analýz
trhu z 1. júna 2014 (BoR (14) 73) (ďalej „Stanovisko BEREC ku
geografickým aspektom“),8



Správa BEREC o uplatňovaní spoločnej pozície k geografickým aspektom
analýzy trhu z 12. decembra 2018 (BoR (18) 2013) (ďalej „Správa BEREC
o uplatňovaní spoločnej pozície k geografickým aspektom analýzy trhu“),9



Smernica Komisie 2002/77/ES o hospodárskej súťaži na trhoch
elektronických komunikačných sietí a služieb v platnom znení,10



Pokyny Komisie týkajúce sa analýzy trhov a stanovenia významnej trhovej
sily v súlade s regulačným rámcom EÚ pre elektronické komunikačné siete
a služby (C(2018) 2374) zo dňa 27.04.2018 (ďalej „Pokyny Komisie“),11



Odporúčanie Komisie z 9. októbra 2014 o relevantných trhoch výrobkov a
služieb v sektore elektronických komunikácií podliehajúcich regulácii ex
ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o
spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby
(2014/710/EÚ) (ďalej „Odporúčanie Komisie z roku 2014“),12



Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu Komisie z 9. októbra 2014
o relevantných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronických
komunikácií podliehajúcich regulácii ex ante v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom
rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (SWD(2014) 298)
(ďalej „Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu Komisie z roku 2014“),



Odporúčanie Komisie o príslušných trhoch výrobkov a služieb v sektore
elektronickej komunikácie umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom
regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (C(2007)
5406) zo dňa 17.12.2007 (ďalej „Odporúčanie Komisie z roku 2007“),13



Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu Komisie o príslušných trhoch
výrobkov a služieb v sektore elektronickej komunikácie umožňujúcich
reguláciu ex ante v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné
siete a služby (C(2007)5406) (ďalej „Vysvetľujúce memorandum
k Odporúčaniu Komisie z roku 2007“),

7

Dostupné na: https://lnk.sk/luvy
Dostupné na: https://lnk.sk/gqr0
9 Dostupné na: https://lnk.sk/fdq6
10 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002L0077
11 Dostupné na: https://lnk.sk/rdkp
12 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0710
13 Dostupné na: http://data.europa.eu/eli/reco/2007/879/oj
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Odporúčanie Komisie o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej
generácie (NGA) (2010/572/EÚ) zo dňa 20.09.2010 (ďalej „NGA
odporúčanie“),14



Oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva
hospodárskej súťaže spoločenstva (97/C 372/03) z 9.12.1997 (ďalej
„Oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu“),15



Odporúčanie Komisie (EÚ) 2021/554 z 30. marca 2021 o forme, obsahu,
lehotách a úrovni podrobností oznámení v rámci postupov stanovených v
článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou
sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií.16

Podľa § 62 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách úrad vydá zoznam
relevantných trhov na základe odporúčania EK o relevantných trhoch produktov a
služieb v odvetví elektronických komunikácií podliehajúcich regulácii ex ante. Zoznam
relevantných trhov úrad uverejňuje vo vestníku.
Podľa § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách test troch kritérií je
spôsob určenia, či je na trhu opodstatnená regulácia ex ante. Test troch kritérií je
splnený v prípade, ak sú kumulatívne splnené tieto tri kritériá:
a) existencia podstatných a trvalých štrukturálnych, právnych alebo
regulačných prekážok vstupu na trh,
b) štruktúra trhu je taká, že trh v blízkej budúcnosti nesmeruje k efektívnej
hospodárskej súťaži, ak ide o hospodársku súťaž založenú na
infraštruktúre a inú hospodársku súťaž, ktorá vytvára prekážky vstupu,
c) samotné uplatnenie právnych predpisov o hospodárskej súťaži nie je
postačujúce na primerané riešenie zistených zlyhaní trhu.
Podľa § 62 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách úrad vymedzí
relevantný trh z vecného hľadiska a geografického hľadiska s ohľadom na špecifické
národné podmienky a na stav hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre.
Podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách ak úrad na základe
testu troch kritérií podľa § 62 ods. 3 zistí, že trh nespĺňa tento test, neuloží povinnosť
podľa odsekov 1 a 3. Ak na tomto relevantnom trhu už bol určený podnik s významným
vplyvom, úrad vydá rozhodnutie o zrušení určenia podniku ako podniku s významným
vplyvom na relevantnom trhu a zrušení uložených povinností. Úrad v tomto rozhodnutí
uloží podniku s významným vplyvom povinnosť upovedomiť podniky dotknuté
rozhodnutím o zrušení povinností, najmä v prípade existencie zmlúv uzatvorených na
základe povinností uložených podniku s významným vplyvom. Úrad je oprávnený v
rozhodnutí určiť lehotu, v ktorej je podnik povinný informovať dotknuté podniky o
ukončení poskytovania prístupu, ak sa rozhodne ukončiť poskytovanie prístupu na
základe rozhodnutia úradu o zrušení povinností podľa druhej vety.

14
15
16

Dostupné na: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/572/oj
Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31997Y1209%2801%29
Dostupné na: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/554/oj
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Podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách pred prijatím
opatrenia, ktoré bude mať značný vplyv na relevantný trh alebo obmedzenia podľa
§ 32 ods. 2 a 3, ktoré bude mať značný vplyv na relevantný trh, alebo ak tak ustanoví
tento zákon, okrem opatrení prijatých podľa § 128 a 129, úrad umožní dotknutým
osobám vyjadriť sa k návrhu tohto opatrenia alebo obmedzenia. Lehota na vyjadrenie
je 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu opatrenia alebo obmedzenia; v zložitých
prípadoch môže byť lehota predĺžená najviac na 60 dní.
Podľa § 17 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách na účel konzultácií
úrad zriadi a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto. Na svojom
webovom sídle úrad súčasne zverejní pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých
osôb pri konzultáciách. Úrad v primeranej miere zohľadní a vyhodnotí všetky
stanoviská uplatnené v konzultácii. Návrhy opatrení a obmedzení podľa odseku 1,
predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet
obchodného tajomstva, a výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok
zverejňuje úrad na konzultačnom mieste.
Podľa § 17 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách výsledky konzultácií
vrátane vyhodnotenia pripomienok úrad zverejní na konzultačnom mieste do troch
mesiacov od uplynutia lehoty na vyjadrenie podľa odseku 1.
Podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách ak návrh
opatrenia vydaného úradom bude mať vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi,
úrad po zverejnení výsledkov verejných konzultácií sprístupní tento návrh opatrenia
s odôvodnením EK, orgánu európskych regulátorov a národným regulačným orgánom
členských štátov v súlade s § 6, ak ide o opatrenie, ktoré sa týka testu troch kritérií
podľa § 62 zákona o elektronických komunikáciách
Podľa § 18 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách národné regulačné
orgány členských štátov, orgán európskych regulátorov a EK môžu úradu predložiť
pripomienky k návrhu opatrenia podľa odseku 1 v lehote do jedného mesiaca odo dňa
sprístupnenia návrhu opatrenia EK, orgánu európskych regulátorov a národným
regulačným orgánom členských štátov.
1.2.

Zmeny zoznamu relevantných trhov v roku 2020 na úrovni EÚ

Jedným z cieľov kódexu podľa čl. 3 je postupne s rozvojom hospodárskej
súťaže na trhu redukovať sektorové pravidlá ex ante a napokon zabezpečiť, aby sa
trhy s elektronickými komunikáciami riadili iba právom hospodárskej súťaže.
Postupom času sa konkurenčné podmienky na príslušných trhoch menia v
dôsledku neustáleho vývoja produktov a služieb, dostupných na týchto trhoch,
spôsobeného technologickým rozvojom. Komisia nariaďuje pravidelnú revíziu
Odporúčania o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore elektronických
komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante, ako sa uvádza v čl. 15 kódexu.
Prvé Odporúčanie Komisia prijala 11. februára 2003, druhé – 17. decembra
2007, tretie – 9. októbra 2014. Každé ďalšie Odporúčanie postupne určuje menej trhov,
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ktoré podliehajú ex ante regulácii, keďže v roku 2003 ich bolo osemnásť, v roku 2007
– sedem, v roku 2014 – päť.
Kódex v čl. 64 ods. 1 vyžaduje ďalšie preskúmanie Odporúčania z roku 2014
do 21. decembra 2020, ktoré sa bude potom pravidelne opakovať. Z tohto dôvodu,
Komisia prehodnotila predchádzajúce Odporúčanie Komisie z roku 2014 a na základe
zmien v súťažných podmienkach na trhoch elektronických komunikácií 18. decembra
2020 vydala nové Odporúčanie Komisie o relevantných trhoch.
Na základe celkových trendov v EÚ, Komisia konštatuje, že nasledujúce trhy
ktoré boli zahrnuté v Odporúčaní Komisie z roku 2014, nespĺňajú test troch kritérií
podľa čl. 67 kódexu:


bývalý trh č. 1: Veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych
verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení,



bývalý trh č. 2: Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v
individuálnych mobilných sieťach,



bývalý trh č. 3b: Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované
v pevnom umiestnení pre výrobky určené na hromadný trh.

To znamená, že ex ante regulácia príslušných trhov produktov a služieb v
sektore elektronických komunikácií už nie je opodstatnená v danom období.
Podľa Odporúčania Komisie z roku 2020, národné regulačné orgány by mali
vykonať test troch kritérií na týchto trhoch produktov a služieb v súlade s čl. 67 kódexu
s cieľom rozhodnúť, či uloženie ex ante regulačných povinností na tieto trhy je
opodstatnené.
Podľa Vysvetľujúceho memoranda, trh č. 3b nespĺňa test troch kritérií na úrovni
EÚ.
Komisia zároveň uznáva, že tento trh sa v mnohých členských štátoch
nepovažuje za efektívne konkurenčný. Regulačne úrady sa teda stále môžu rozhodnúť
zaviesť ex ante reguláciu na tomto trhu za predpokladu, že sa počas nasledujúceho
obdobia preskúmania splní test troch kritérií.
Zostávajúce trhy zahrnuté v Odporúčaní Komisie z roku 2014 majú stále
charakteristiky, ktoré si vyžadujú ex ante reguláciu z pohľadu do budúcnosti:

1.3.



trh č. 3a: Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom
umiestnení (teraz uvedený ako trh č. 1),



trh č. 4: Veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované v
pevnom umiestnení (teraz uvedený ako trh č. 2 – veľkoobchodná vyhradená
kapacita).

Metodika vymedzenia relevantného trhu

Podľa čl. 64 ods. 1 kódexu, po verejnej konzultácii vrátane konzultácie s
národnými regulačnými orgánmi a zohľadňujúc v čo najväčšej miere stanovisko orgánu
BEREC, „komisia prijme odporúčanie o relevantných trhoch produktov a služieb“. V
odporúčaní sa identifikujú tie trhy produktov a služieb v odvetví elektronických
11

komunikácií, „ktorých povaha môže opodstatňovať uloženie regulačných povinností
stanovených v tejto smernici, bez toho, aby boli dotknuté trhy, ktoré môžu byť v
osobitných prípadoch vymedzené podľa práva hospodárskej súťaže“. Ako bolo
spomínane vyššie, dané odporúčanie je pravidelne prehodnocované.
Ďalej podľa čl. 64 ods. 3 kódexu „Národné regulačné orgány v súlade so
zásadami práva hospodárskej súťaže vymedzia relevantné trhy primerané
vnútroštátnym okolnostiam, a najmä relevantné geografické trhy na svojom území“,
pričom zohľadnia v čo najväčšej miere Odporúčania Komisie o relevantných trhoch,
ako aj Pokyny Komisie. Základným východiskom pri definovaní relevantného trhu
elektronických komunikácií je teda posledné Odporúčanie Komisie, ako aj Pokyny
Komisie zo dňa 27.04.2018.
Revidované Odporúčanie Komisie z roku 2020 bolo zohľadnené v legislatívnom
rámci pre elektronické komunikácie Slovenskej republiky vydaním nového zoznamu
relevantných trhov.
Relevantné trhy sú vymedzené z hľadiska vecného a územného, pričom podľa
§ 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže je relevantný trh priestorový a časový
súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, výrobkov, výkonov, prác alebo služieb, ktoré
sú na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo zastupiteľné.
Tovarový relevantný trh zahŕňa zhodné alebo zastupiteľné tovary schopné uspokojiť
určitú potrebu užívateľov. Vzájomne zastupiteľné tovary sú tovary, ktoré sú
zastupiteľné najmä z hľadiska ich charakteristík, ceny a účelu použitia.
Vecné vymedzenie relevantného trhu predstavuje vymedzenie z hľadiska
jednotlivých výrobkov a služieb, ktoré tvoria daný relevantný trh. Podľa čl. 38 Pokynov
Komisie skutočnosť, či jednotlivé produkty alebo služby poskytované v rámci určitého
geografického priestoru predstavujú jeden relevantný trh, závisí od toho, ako sa dané
produkty a služby vzájomne ovplyvňujú v procese cenotvorby prostredníctvom súťaže.
Pokyny Komisie stanovujú dve základné vlastnosti produktov a služieb, ktoré určujú
vzájomné vplyvy:


zastupiteľnosť na strane dopytu,



zastupiteľnosť na strane ponuky.

Vecným vymedzením sa teda rozumie určenie skupiny výrobkov a služieb, ktoré
sú vzájomne zhodné, zameniteľné, či zastupiteľné z hľadiska ich schopnosti uspokojiť
určitú potrebu užívateľa a zároveň z hľadiska ich štruktúry dopytu a ponuky. Podľa čl.
28 Pokynov Komisie, zastupiteľnosť na strane dopytu je daná mierou, do akej sú
koncoví užívatelia pripravení zameniť využívanie určitej služby za využívanie inej
služby, ktorej zastupiteľnosť k základnej službe je skúmaná. Rovnaký článok Pokynov
Komisie definuje zastupiteľnosť na strane ponuky ako mieru, do akej sú
poskytovatelia odlišných služieb od základnej služby ochotní a schopní v krátkom
časovom horizonte a bez vynaloženia značných dodatočných nákladov presunúť svoje
zdroje na poskytovanie základnej služby.
Podľa čl. 33 Pokynov Komisie, relevantný trh pozostáva z produktov, alebo
služieb, ktoré sú zastupiteľné, či zameniteľné v dostatočnej miere, a to nielen z
12

hľadiska vlastností, ktorými uspokojujú určitú potrebu koncových užívateľov, ceny a
účelu použitia, ale aj z hľadiska súťažných podmienok, určených štruktúrou ponuky a
dopytu. Vymedzenie zastupiteľnosti na strane dopytu a na strane ponuky spočíva
predovšetkým v porovnávaní základných technických vlastností, cien, výkonnostných
parametrov a podmienok využívania jednotlivých výrobkov a služieb. Ďalej čl. 33
hovorí, že „produkty alebo služby, ktoré sú zastupiteľné len v malej alebo relatívnej
miere netvoria časť rovnakého trhu“. Z toho vyplýva, že prvým krokom definície trhu je
určenie skupiny služieb alebo produktov, ktoré koncoví užívatelia používajú za
rovnakým účelom.
Jedným z možných spôsobov posúdenia zastupiteľnosti dopytu je podľa
Pokynov Komisie použitie tzv. testu hypotetického monopolistu, ktorý sa nazýva tiež
testom SSNIP (z angl. Small but Significant Non-Transitory Increase in Price - malé,
ale významné trvalé, zvýšenie ceny), ktorý ukáže, či zákazníci v prípade malého (510%), ale trvalého zvýšenia ceny produktu A, prejdú na dostupný produkt B. Ak sa
zvýšenie ceny ukáže byť nerentabilné, potom produkty A a B patria na ten istý trh a
naopak. Použitie SSNIP testu v Pokynoch Komisie je založené na Oznámení Komisie
o definícii relevantného trhu z roku 1997, kde je v čl. 17 napísané „Otázkou, ktorú je
potrebné zodpovedať, je to, či zákazníci dotknutých podnikov okamžite zmenia
orientáciu na iný výrobok - substitút alebo na dodávateľa so sídlom v inej oblasti, ak
nastane v danom výrobku a v daných geografických oblastiach hypoteticky malá (5 až
10%), ale trvalá relatívna zmena ceny smerom nahor.“
SSNIP test je však len jednou z možností, ktorú môže národný regulačný orgán
využiť pri vymedzení relevantného trhu, ako upozorňuje napríklad belgický národný
regulačný orgán BIPT v časti 1:36 svojho Rozhodnutia z 8. augusta 2013 o analýze
trhov súvisiacich s prenajatými okruhmi. Potvrdzuje to aj Rozhodnutie Komisie zo
14.07.1999 v Prípade Virgin/British Airways, v ktorom sa odôvodňuje nepoužitie
hypoteticko-monopolistického testu nasledovne: „Oznámenie spomína hypotetický
nárast ceny, ale robí tak za účelom vysvetlenia konceptu relevantného trhu.“ Použitie
hypoteticko-monopolistického testu teda môže slúžiť ako podporný argument na
vymedzenie relevantného trhu, nie je však v tomto procese nevyhnutné.
Zastupiteľnosť na strane dopytu je analyzovaná na základe zastupiteľnosti
určitej služby z pohľadu zákazníka – koncového užívateľa. Analýza zastupiteľnosti na
strane dopytu pozostáva z nasledujúcich krokov:


Popis jednotlivých výrobkov a služieb, ktoré môžu byť z hľadiska
maloobchodného a následne veľkoobchodného užívateľa považované za
zastupiteľné – je možné uvažovať, že užívateľ by nahradil jeden výrobok, či
službu, druhým výrobkom, či službou v prípade určitej zmeny
konkurenčného prostredia, najmä v prípade zvýšenia ceny.



Hodnotenie jednotlivých služieb z hľadiska zastupiteľnosti z pohľadu
koncového užívateľa na maloobchodnej a následne veľkoobchodnej úrovni
na základe kritérií ako spôsob použitia, cena, technické vlastnosti
a parametre.
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Podľa čl. 39 Pokynov Komisie, zastupiteľnosť služieb môže byť v niektorých
prípadoch obmedzená, okrem rozdielnych technických vlastností a cien, aj nákladmi,
ktoré musí vynaložiť koncový užívateľ pri prechode od jedného poskytovateľa služieb
k inému. Ide predovšetkým o viazanosť dlhodobými kontraktmi, či náklady na
premiestnenie koncového zariadenia.
Zastupiteľnosť na strane ponuky je analyzovaná na základe zastupiteľnosti
určitej služby z pohľadu jej poskytovateľov - poskytovateľ služby prevedie svoje
obmedzené zdroje na poskytovanie zastupiteľnej služby v dôsledku zmeny
konkurenčných podmienok. Podľa čl. 41 Pokynov Komisie, aby mohla byť služba
identifikovaná ako zastupiteľná z pohľadu ponuky, musí byť prechod z poskytovania
jednej služby na druhú pre poskytovateľa pomerne jednoduchý a musí byť schopný
prechod uskutočniť bez neprimeraných nákladov a v relatívne krátkom časovom
horizonte. Analýza zastupiteľnosti na strane ponuky je dôležitá, keďže prevedenie
zdrojov na poskytovanie konkurenčnej služby ovplyvní konkurenčné podmienky pre
ostatných poskytovateľov služby. Analýza zastupiteľnosti na strane ponuky
predstavuje predovšetkým posúdenie technických možností prechodu z poskytovania
služby na jednej technológii na poskytovanie služieb na inej technológii. V tejto
súvislosti sa skúmajú investičné náklady spojené s takýmto prechodom, ako aj
možnosti jeho realizácie z časového hľadiska. Dôležitým prvkom analýzy
zastupiteľnosti na strane ponuky je zváženie legislatívnych a regulačných obmedzení
vstupu na trh.
Všeobecne aplikovaným princípom pri vymedzení relevantného trhu je
tzv. „modified Greenfield approach“, pri ktorom sa abstrahuje od existujúcej
regulácie na trhu. Zastupiteľnosť jednotlivých produktov a služieb sa teda posudzuje
na trhu, na ktorom vertikálne integrovaný operátori prostredníctvom svojej siete
poskytujú služby koncovým užívateľom, pričom nemajú povinnosť poskytovať
veľkoobchodný prístup alternatívnym operátorom. V tomto prípade sa predpokladá, že
akékoľvek vplyvy na konkurenciu na trhu vyplývajúce zo zastupiteľnosti na strane
ponuky, sú nevýrazné. Analýza trhu definovaného na základe zastupiteľnosti na strane
dopytu bude zahŕňať aj podniky, ktoré sú schopné vstúpiť na trh na základe
zastupiteľnosti na strane ponuky. Vstup nového poskytovateľa služby na trh je možný
len v prípade, že by vybudoval vlastnú sieť, prípadne sa komerčne dohodol s vertikálne
integrovaným operátorom. Podniky, ktoré disponujú vlastnou infraštruktúrou v
súčasnosti na trhu vysokokvalitného prístupu už pôsobia a nepredpokladá sa vstup
ďalších podnikov v časovom období do ďalšieho vymedzenia trhu v rámci budúcej
analýzy trhu, najmä v dôsledku ekonomickej a časovej náročnosti budovania vlastnej
infraštruktúry. Zastupiteľnosť na strane ponuky je teda v prípade tzv.
samozásobovania nevýrazná, najmä v prípade iba malého, ale významného trvalého
zvýšenia ceny. Z tohto dôvodu sme sa sústredili na posudzovanie zastupiteľnosti na
strane dopytu, a to predovšetkým na základe:


produktových vlastností (charakteristík) základnej služby a jej možných
substitútov,
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dôležitosti jednotlivých charakteristík z pohľadu koncového užívateľa a
prípadnej ochoty koncového užívateľa zameniť využívanie základnej služby
inou službou,



posudzovaním cien a štruktúry ponuky,



analyzovaním situácie na trhu, ktorá poukazuje na správanie zákazníkov.

V súlade s Pokynmi Komisie, vecné vymedzenie relevantných trhov začína
skúmaním zastupiteľnosti na maloobchodnom trhu, keďže práve od dopytu na
maloobchodnom trhu sa odvíja dopyt na veľkoobchodnom trhu.
Obrázok 1 Postup vecného vymedzenia relevantného trhu

Zdroj: vlastné spracovanie

Podľa čl. 46 Pokynov Komisie, po vecnom vymedzení relevantného trhu
nasleduje geografické alebo územné vymedzenie trhu, keďže až na základe
územného vymedzenia relevantného trhu produktov a služieb môžu národné
regulačné orgány uskutočniť jeho analýzu. Územným vymedzením relevantného trhu
sa rozumie geografické vymedzenie územia, na ktorom pôsobia jednotlivé subjekty
trhu na strane dopytu a ponuky. Územne je trh vymedzený tým, že podmienky súťaže
sú na celom území dostatočne podobné a zároveň sú odlíšiteľné od podmienok na
susediacich územiach. Článok 48 Pokynov Komisie ďalej stanovuje, že podmienky na
danom geografickom relevantnom trhu nemusia byť dokonale homogénne, postačuje
ak sú posúdené ako dostatočne homogénne. Rovnaký článok ďalej hovorí, že „len tie
oblasti, kde sú podmienky súťaže heterogénne by nemali byť považované za súčasť
jednotného trhu“. Metodika posudzovania územného vymedzenia trhu je bližšie
popísaná v úvode časti 3. Územné vymedzenie.
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2. Vymedzenie relevantného trhu
Vymedzenie veľkoobchodného trhu č. 3 (bývalého trhu č. 3b) je spracované na
základe Odporúčania Komisie o relevantných trhoch z roku 2020. Okrem Odporúčania
Komisie je relevantný trh definovaný v súlade s princípom technologickej neutrality,
ako je uvedené v kódexe, čl. 3, ods. 4 písm. c, ktorý stanovuje, že členské štáty
„uplatňujú právo Únie technologicky neutrálnym spôsobom v súlade s dosahovaním
cieľov regulačného rámca”. Analýza je založená na súčasnom stave rozvoja sietí a
trhu elektronických komunikácií, zohľadňujúc predpokladaný budúci vývoj v súlade s
očakávanými trendmi (tzv. forward-looking approach).
Veľkoobchodný trh ako taký, a teda aj zastupiteľnosť produktov a služieb na
veľkoobchodnom trhu, sa odvíja od situácie na súvisiacom maloobchodnom trhu.
Tento postup je konzistentný s Pokynmi Komisie a je v súlade s princípmi uvedenými
v Odporúčaní Komisie z roku 2020, ako aj v predchádzajúcom Odporúčaní Komisie
z roku 2014, v ktorých je uvedené, že prvú fázu vecného vymedzenia relevantného
trhu predstavuje definícia jeho maloobchodnej úrovne v rámci určitého časového
horizontu, pričom sa berie do úvahy predovšetkým zastupiteľnosť zo strany dopytu a
zastupiteľnosť zo strany ponuky z pohľadu používania produktu koncovým užívateľom.
Až po definícií maloobchodného trhu a určení zastupiteľných produktov a služieb na
ňom je možné definovať príslušný veľkoobchodný trh a určiť na ňom zastupiteľné
produkty a služby.
2.1.

Vymedzenie maloobchodného trhu

2.1.1. Úvod
Definícia relevantných trhov prístupu k dátovým službám v pevnom umiestnení
vychádza zo zoznamu relevantných trhov, ktoré prihliada na Odporúčanie Komisie
z roku 2020, pričom medzi relevantné trhy patrí:


trh č. 1 – veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom
umiestnení,



trh č. 2 – veľkoobchodná vyhradená kapacita,



trh č. 3 – veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v
pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh.

2.1.2. Definícia maloobchodného trhu širokopásmového prístupu
Podľa Pokynov Komisie, definícia relevantných trhov spočíva v určení
jednotlivých skupín produktov a služieb, ktoré používa určitý typ koncového užívateľa
za rovnakým účelom.
Prvá fáza vecného vymedzenia trhu teda vychádza predovšetkým z určenia
spôsobov, ktorými sa môže širokopásmový prístup realizovať na maloobchodnom trhu,
a to z pohľadu koncového užívateľa.
Služby širokopásmového prístupu sú služby, ktoré umožňujú prenos dát
smerom ku koncovému užívateľovi rýchlosťou aspoň 256 kbit/s, pričom umožňujú
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prenos dát v oboch smeroch. Táto definícia minimálnej prenosovej rýchlosti, od ktorej
je možné služby prístupu považovať za širokopásmové, vychádza zo všeobecne
akceptovaných definícií renomovaných medzinárodných organizácií, ku ktorým patria
Medzinárodná telekomunikačná únia, či Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj.17 Prijaté postupy a definície sú väčšinou akceptované a používané aj ďalšími
medzinárodnými inštitúciami vrátane EK. V súčasnej dobe sa za širokopásmový
prístup stále považuje prístup s minimálnou nominálnou prenosovou rýchlosťou 256
kbit/s v smere ku koncovému užívateľovi (download).
Pre účely vymedzenia relevantného trhu je definícia širokopásmového prístupu
ako prístupu s prenosovou rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s relevantná aj napriek
tomu, že v rámci strategických dokumentov EÚ sa môže javiť ako zastaraná.
V Digitálnej Agende pre Európu, v rámci stratégie Európa 2020, je definovaný cieľ EÚ
dosiahnuť plné pokrytie širokopásmovým prístupom s rýchlosťou prenosu dát ku
koncovému užívateľovi na úrovni 30 Mbit/s a 50 percentné pokrytie širokopásmovým
prístupom s rýchlosťou prenosu dát ku koncovému užívateľovi na úrovni 100 Mbit/s.
Tieto ciele boli ďalej rozšírené v rámci opatrení Konektivity pre európsku gigabitovú
spoločnosť, ktoré zahŕňajú cieľ univerzálneho širokopásmového pripojenia
s rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s, s možnosťou nadstavby na gigabitovú rýchlosť do roku
2025. 18 EK považuje dosiahnutie týchto cieľov za nevyhnutné vzhľadom na
vzrastajúce používanie vysoko náročných širokopásmových služieb.
V rámci mnohých členských štátov EÚ, ako aj v podmienkach SR, napriek tomu
stále existuje segment koncových užívateľov so širokopásmovým prístupom
s rýchlosťou prenosu dát menšou ako 2 Mbit/s. Na Slovensku bolo k 30.6.2021 stále
využívaných takmer 5 tisíc takýchto prístupov. Na základe narastajúcej priemernej
kapacity prenosu dát, ktorú možno zaznamenať u koncových užívateľov, je možné
predpokladať, že postupne sa tento segment bude zmenšovať, avšak úrad neočakáva
úplný ústup od využívania širokopásmového prístupu s rýchlosťami do 2 Mbit/s.
Z uvedeného dôvodu úrad považuje tieto typy prístupov za súčasť maloobchodného
trhu širokopásmového prístupu.
Vymedzenie maloobchodného trhu širokopásmového prístupu vychádza
z princípu technologickej neutrality, ktorý spočíva v tom, že službu možno poskytovať
pomocou akejkoľvek sieťovej infraštruktúry, či technológie. Súvislosť medzi fyzickou
infraštruktúrou, použitou technológiou, možnými poskytovanými službami
a aplikačným využitím širokopásmového prístupu je znázornená na Obrázku 2.
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Handbook for the collection of administrative data on telecommunications/ICT. International Telecommunications
Union, 2020. Dostupné na: https://lnk.sk/eybq
The State of Broadband: Tackling digital inequalities A decade for action September 2020:
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.21-2020-PDF-E.pdf
OECD
Broadband
Subscriptions
Criteria
(2015).
OECD,
2015.
Dostupné
na:
https://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-methodology.htm
18 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A
SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV. Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh –
smerom k európskej gigabitovej spoločnosti. COM/2016/0587 final. Dostupné na: https://lnk.sk/qvcy
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Obrázok 2 Model znázorňujúci súvislosť medzi fyzickou infraštruktúrou, použitou technológiou a
službami/aplikáciami širokopásmového prístupu

Zdroj: vlastné spracovanie

Prvotným určujúcim prvkom služby širokopásmového prístupu je fyzická
infraštruktúra, ktorá slúži ako médium pre prenos signálu (prenosové médium). Signály
môžu byť prenášané prostredníctvom metalických vedení (skrúcaných párov),
optických vedení (optických vlákien), koaxiálnych televíznych káblov, či
prostredníctvom rádiových spojov (rádiové vlny). Súvisiacou fyzickou infraštruktúrou
je tiež inžinierska infraštruktúra, ktorá sama o sebe nemá prenosovú schopnosť, ale je
nevyhnutná na to, aby prenosové médium mohlo plniť svoju funkciu. Medzi tieto prvky,
nazývané tiež pasívna infraštruktúra, patria predovšetkým káblovody, rúry z vysoko
hustého polyetylénu (HDPE), multirúry a mikrotrubičky, ako aj nenasvietené optické
vlákno. Závesné konštrukcie sú v sieťovej infraštruktúre taktiež naďalej využívané
a očakáva sa ich ďalšie rozširovanie. Dôvodom je Vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorá v novom znení platnom od 01.03.2020,
ustanovením § 4 ods. 5 dovoľuje umiestňovať telekomunikačné rozvody nad povrchom
zeme za určitých podmienok. 19 Predchádzajúce znenie tejto vyhlášky nariaďovalo
umiestnenie telekomunikačných rozvodov v zastavanej časti obce len pod povrchom
zeme.
19

532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Časová verzia
predpisu účinná od 01.03.2020. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/20200301
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Na fyzickú infraštruktúru nadväzuje technológia použitá pre prenos signálu.
Existuje široké portfólio technológií, ktoré dokážu poskytovať širokopásmové služby,
medzi nimi rôzne formy digitálneho účastníckeho vedenia (xDSL – Digital Subsciber
Line), optického vedenia (FTTx – Fibre-to-the-x), jednotlivé úrovne technológie
DOCSIS využívanej prostredníctvom káblovej koaxiálnej siete (CATV), ako aj
jednotlivé technológie prenosu signálu cez rádiové vlny, ktoré zahŕňajú predovšetkým
pevný rádiový prístup FWA (Fixed Wireless Access), WiFi, FIX LTE, mobilný rádiový
prístup tretej generácie (3G), LTE (Long-Term Evolution, niekedy nazývaná 4G), či 5G,
alebo satelitný prístup. Vymenovanie technológií na tomto mieste obsahuje
najvyužívanejšie technológie, ostatné technológie širokopásmového prístupu sú na
základe údajov od podnikov poskytovaných v rámci elektronického zberu dát
využívané skôr okrajovo.
Použitím jednotlivých technológií na zodpovedajúcej infraštruktúre môže
poskytovateľ siete elektronických komunikácií poskytovať viacero typov služieb –
telefónne služby, televízne vysielanie, SMS a MMS, či služby širokopásmového
prístupu k dátovým službám. Maloobchodným trhom pre jednotlivé relevantné trhy
lokálneho a centrálneho prístupu je práve maloobchodný širokopásmový prístup,
pričom za základnú službu širokopásmového prístupu k dátovým službám je
možné považovať širokopásmový prístup k sieti internet, ktorý je v porovnaní
s ostatnými službami jednoznačne najvyužívanejší. Štúdia ECORYS dospela
k rovnakému záveru, že „maloobchodná služba širokopásmového prístupu k internetu
je primárnou maloobchodnou službou relevantnou pre posúdenie veľkoobchodných
trhov lokálneho a centrálneho prístupu.“ 20 Rovnako aj národný regulačný organ
v Portugalsku ANACOM považuje širokopásmový prístup za základnú službu
dátového prístupu.21
Medzi ostatné možno zaradiť také služby, ako prenos hlasu cez IP (VoIP),
televízia cez IP (IPTV), virtuálna privátna sieť (IPVPN), video na požiadanie (VoD), či
prenájom prenosovej kapacity.
Od maloobchodnej služby prístupu k internetu sa odvíjala aj posledná analýza
trhu č. 3b, keďže vtedajšia situácia na trhu bola taká, že ostatné širokopásmové služby
boli nedostatočne rozšírené a boli vo väčšine prípadov poskytované ako doplnkové
k základnej službe prístupu k internetu.
Hoci dochádza k postupnému rozširovaniu ostatných širokopásmových služieb,
najmä IPTV a VoIP, tieto služby sú aj naďalej poskytované v rozhodujúcej väčšine
prípadov ako doplnkové služby k základnej službe prístupu k internetu. Podľa údajov
EURstat v roku 2020 bola penetrácia prístupu k internetu na Slovensku 86%
domácností. Podiel samostatných prístupov k týmto službám (t. j. využívanie
širokopásmového prístupu len na služby IPTV alebo VoIP bez súčasného využívania
služieb prístupu k internetu) je naďalej pomerne nízky v porovnaní s počtom
20

ECORYS, IDATE, ICRI.2013: Future electronic communication markets subject to ex-ante regulation. Str. 115
Final decision on the Analysis of Wholesale Local Access Markets at a Fixed Location and of Wholesale Central
Access at a Fixed Locations for Mass-Market Products. ANACOM, 2017, str. 44. Dostupné na:
https://www.anacom.pt/streaming/anexo2finalM3a3b_en.pdf?contentId=1416226&field=ATTACHED_FILE
21
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samostatných prístupov k internetu, či s počtom balíčkových služieb typu double-play
a triple-play. V balíčkoch typu double-play je služba televízneho vysielania, či hlasová
služba vo veľkej väčšine prípadov kombinovaná so službou prístupu k internetu,
pričom v balíčkoch typu triple-play ide o kombináciu všetkých troch uvedených služieb.
V nadväznosti na uvedené považujeme služby širokopásmového prístupu k
internetu za kľúčové a postačujúce na opis stavu, štruktúry a vývoja ponuky a dopytu
po službách širokopásmového prístupu.
Nezahrnutie služieb IPTV a VoIP do analýzy trhových podielov a zastupiteľnosti
preto neovplyvní vymedzenie relevantných trhov. Napriek tomu, že samostatné
poskytovanie služieb IPTV a VoIP nie je dostatočne významné, aby ovplyvnilo
vymedzenie relevantných trhov, môžu tieto služby v kombinácii s prístupom k internetu
ovplyvniť rozhodovanie konečného užívateľa pri výbere poskytovateľa
širokopásmových služieb. Vecné vymedzenie maloobchodného trhu preto zahŕňa aj
analýzu balíčkov širokopásmových služieb obsahujúcich prístup k internetu.
Pri posudzovaní situácie na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu
k internetu je potrebné zohľadniť do čo najväčšej možnej miery súčasné trendy na trhu
elektronických komunikácií. Výrazným trendom posledných rokov je rozširovanie
využívania tzv. OTT služieb, či OTT obsahu (z angl. over-the-top services, či over-thetop content). Podľa štúdie ECORYS sú OTT služby definované ako maloobchodné
služby slúžiace na komunikáciu a výmenu informácií, ktoré sú založené na
internetovom pripojení, ale nie sú špecifické pre určitého poskytovateľa služieb či
technológiu. OTT služby ovplyvňujú poskytovateľov tým, že môžu pre koncového
užívateľa nahradiť hlasové, textové či obrazové služby, čím znižujú výnosy tradičných
poskytovateľov služieb. Na druhej strane zvyšujú nároky na dátovú kapacitu a môžu
vytvárať podmienky vedúce k preťaženiu siete, pričom tradičný poskytovateľ služieb
na investície predchádzajúce preťaženiu nemôže použiť výnosy z OTT obsahu, keďže
tieto smerujú OTT spoločnostiam. 22 Problematickou otázkou OTT služieb je, že
v mnohých prípadoch podľa regulačného rámca EÚ nie sú považované za služby
elektronických komunikácií a pre regulačné orgány je problematické získavať od OTT
podnikov informácie. Odporúčanie Komisie z roku 2020 však uvádza, že OTT služby
sa vo všeobecnosti nepovažujú za priame náhrady tradičných služieb poskytovateľov
elektronických komunikačných služieb a v žiadnom prípade neposkytujú fyzické a
dátové pripojenie. Rovnako podľa názoru BEREC sa OTT služby nachádzajú na
maloobchodnom trhu na nižšej úrovni od relevantných trhov a na ich poskytovanie je
vždy potrebná prenosová infraštruktúra. Podľa BEREC z tohto dôvodu OTT služby
nenahrádzajú potrebu veľkoobchodných prístupových produktov. 23
Z pohľadu koncového užívateľa je z hľadiska jeho rozhodovania na
maloobchodnom trhu podstatná aplikačná vrstva širokopásmového prístupu
k internetu, t. z. jednotlivé aplikácie, ktoré môže vďaka prístupu k internetu používať.
Prístup k internetu využívajú koncoví užívatelia na aplikácie, ktoré ako také
22

ECORYS, IDATE, ICRI: Future electronic communication markets subject to ex-ante regulation, 2013. Str. 16
BEREC.2014: Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets Susceptible to ex-ante
Regulation, BEREC Opinion. Str.22-22. Dostupné na: https://lnk.sk/uczy
23

20

nevyžadujú vysokú rýchlosť či špecifické podmienky pripojenia (e-mail, prehliadanie
WWW stránok, hlasové služby cez internet), no takisto na aplikácie, ktoré sú čoraz
náročnejšie na kvalitu služby (TV cez internet, online hry). Pripojenie pre
konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej
spoločnosti 2016 konštatuje, že požiadavky na siete naďalej budú rásť najmä
v súvislosti s nárastom používania náročnejších pripojených zariadení (smartfóny,
tablety, počítači, televízory), a digitálnych služieb a aplikácií na báze Internetu vecí,
technológie cloud computingu a virtuálnej a rozšírenej reality.24
2.1.3. Analýza súčasnej situácie na maloobchodnom trhu širokopásmového
prístupu k internetu
Pred samotnou analýzou zastupiteľnosti jednotlivých služieb širokopásmového
prístupu na maloobchodnej úrovni je potrebné popísať súčasnú situáciu na
maloobchodnom trhu v podmienkach Slovenskej republiky.
Pri analýze maloobchodného trhu je čo najpodrobnejšie zobrazený súčasný
stav poskytovania služieb na predmetnom trhu, ako aj ich vývoj počas sledovaného
obdobia. Situácia na trhu je posudzovaná na základe analýzy vývoja počtu prístupov,
trhových podielov jednotlivých technológií, rýchlostí, ako aj cien koncových užívateľov.
Z medzinárodného porovnania domácností s prístupom k internetu
(prostredníctvom prístupu na pevnom mieste, ako aj mobilného prístupu) zobrazeného
v Grafe1 vyplýva, že Slovensko je počtom pripojených domácností pod európskym
priemerom. Konkrétne ku koncu roka 2020 bolo na Slovensku k internetu pripojených
86% domácností (oproti 76% v predchádzajúcom období), pričom v krajinách, ktoré sú
v grafe zobrazené je priemer pripojení 90% domácností (Percento domácností
s prístupom k internetu, pričom sú zahrnuté všetky formy prístupu. Obyvateľstvo je
definované vekovou kategóriou 16-74.).
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Graf 1 Medzinárodné porovnanie domácností s pripojením k internetu k 31.12.2014 a k 31.12.2020
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Historický vývoj percentuálneho podielu domácností na Slovensku pripojených
k internetu je zobrazený v grafe nižšie. Graf 2 indikuje dynamickú penetráciu internetu
do domácností za posledných desať rokov, pričom rozdiel medzi stavom v roku 2011
25

EURSTAT: Households – level of Internet access. Dostupné na: https://lnk.sk/dfr1
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a stavom v roku 2020 je 15%. Na základe počtu domácností s pripojením k internetu
v krajinách EÚ zobrazených v grafe vyššie je možné očakávať, že momentálny stav
na Slovensku nie je konečný a bude ďalej rásť.
Graf 2 Vývoj podielu domácností s pripojením k internetu na Slovensku rokoch 2011 až 2020
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Pri pohľade na penetráciu širokopásmových prístupov k internetu v pevnom
umiestnení ako % domácností, ktoré si predplácajú pevné širokopásmové pripojenie,
zobrazenú v Grafe 3, je možné zaznamenať, že Slovensko sa s penetráciou vo výške
78% zaraďuje medzi krajiny nad priemerom EÚ. Dôvodmi výrazného rozdielu medzi
penetráciou zobrazenou v grafe nižšie a percentuálnym vyjadrením počtu domácností
s prístupom k internetu v Grafe 2 sú, že do širokopásmových prístupov na pevnom
mieste sa nezahŕňa mobilný širokopásmový prístup a taktiež, že Graf 3 zobrazuje
podiel počtu bytových (rezidenčných) prístupov na počet domácností.
Graf 3 Penetrácia širokopásmových prístupov na pevnom mieste, 2020
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Z hľadiska
geografického
pokrytia,
dominantnou
technológiou
maloobchodného širokopásmového prístupu je xDSL ako vidíme v Grafe 4.
Technológie FIX LTE a WiFi majú tiež vysoký počet pokrytých obcí, a to 98,4%
resp. 86,9%. Avšak sú bezdrôtovými technológiami prenosu signálu, ktoré umožňujú
nižšiu kvalitu služieb, ktorá bude detailnejšie posúdená nižšie.
Graf 4 Pokrytie obcí Slovenska podľa technológie k 30.06.2021
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Z hľadiska počtu širokopásmových prístupov, za najrozšírenejšiu na
maloobchodnom trhu považujeme technológiu FTTx, ktorá má v prvom polroku 2021
trhový podiel 37% z celkového počtu fixných maloobchodných širokopásmových
prístupov (Graf 5). Táto technológia ponúka najkvalitnejšie pripojenie a je užívateľmi
stále viac preferovaná.
Graf 5 Podiel jednotlivých technológií na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu k 30.06.2021
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Na základe nižšie uvedeného Grafu 6 zobrazujúceho vývoj podielu prístupov
širokopásmového pripojenia na maloobchodnom trhu, je možné zaznamenať nárast
podielu širokopásmového prístupu FTTx za sledované obdobie o 10,6 percentuálnych
bodov. Podiel xDSL na trhu klesol z 37,7% v roku 2014 na 25,7% v prvom polroku
2021 z celkového počtu fixných maloobchodných širokopásmových prístupov.
Relatívne vysoký podiel na trhu širokopásmového prístupu si udržujú pevné
bezdrôtové širokopásmové prístupy (WiFi a FWA), ktoré sa k 30.06.2021 vyznačujú
trhovým podielom 15,9%, čo je zdôvodnené nedostatočnou infraštruktúrou v riedko
osídlených vidieckych oblastiach.
Prístup prostredníctvom CATV má podiel na trhu 10,8%. Graf 6 zobrazuje
využívanie širokopásmových prístupov rezidenčnými aj nerezidenčnými zákazníkmi,
avšak pri CATV je predpoklad, že väčšinu užívateľov tvoria rezidenční zákazníci.
Dôvodom je, že pôvodný účel CATV siete, teda šírenie televízneho vysielania bolo
určené výhradne pre domácnosti. Napriek tomu je možné konštatovať, že si tento typ
prístupu aj pri vysokej konkurencii udržiava stabilný podiel na trhu.
Za najrýchlejšie sa rozvíjajúce širokopásmové prístupy považujeme prístupy
FIX LTE (alebo Pevný LTE Internet). Podiel penetrácie širokopásmového prístupu FIX
LTE dosiahol 10% v prvej polovici roku 2021.
Graf 6 Vývoj podielu širokopásmových prístupov na základe technológií na maloobchodnom trhu k
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Dynamika zmeny medziročného počtu prístupov technológií je ilustrovaná
v Grafe 7, pričom je možné zaznamenať spomalenie tempa rastu širokopásmových
prístupov. Najväčšie tempo rastu počtu prístupov technológií zaznamenala
technológia FIX LTE, ktorá bola spustená na Slovensku v roku 2017. V roku 2018 sa
jej počet zdvojnásobil a potom začalo tempo rastu mierne klesať.
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Graf 7 Medziročná zmena počtu prístupov technológií xDSL, FTTx, CATV, WiFi (+FWA), a FIX LTE
(2008-1p 2021)
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Graf 8 Vývoj podielu veľkosti rýchlostí vo vybraných rokoch
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Graf 9 Percentuálne zastúpenie využívania jednotlivých rýchlostí k 31.12.2014 a 30.06.2021
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Z hľadiska poskytovanej rýchlosti technológií ako jedného z hlavných
ukazovateľov technických charakteristík jednotlivých prístupov je možné zachytiť trvalý
trend zvyšovania rýchlostí u všetkých skúmaných technológií ako ilustrujú Graf 8
a Graf 9. Podiel prístupových rýchlostí využívaných jednotlivými technológiami
k 30.06.2021 je zobrazený v Grafe 10, pričom technológie ADSL a VDSL sú uvedené
samostatne z dôvodu výrazných rozdielov v poskytovaných rýchlostiach, ako aj
súhrne v rámci xDSL prístupov.
Najrozšírenejšou rýchlosťou prístupu pre maloobchodných zákazníkov je
rýchlosť v intervale 30 až 100 Mbit/s, ktorú využíva 33,1% zákazníkov; Graf 9. V tejto
kategórií dosahuje najväčší počet pripojení FTTx, ako je vidieť z Grafu 10. Druhou
najrozšírenejšou rýchlosťou pre maloobchodných zákazníkov je rýchlosť v intervale 10
až 30 Mbit/s, pričom túto rýchlosť dosahuje 23,7% všetkých pripojení. Najčastejšie je
táto rýchlosť využívaná prístupom prostredníctvom technológie xDSL. V rýchlostných
kategóriách nad 100 Mbit/s majú najväčšie zastúpenie technológie FTTx a CATV,
ktorú celkovo užívalo 32,4% účastníkov, ako je zobrazené v Grafe 9. Rýchlosť nad 1
Gbit/s bola k prvému polroku 2021 využívaná len 0,8% účastníkov. Okrem xDSL a FIX
LTE, je poskytovaná všetkými ostatnými technológiami, pričom najväčší počet
prístupov sa poskytuje na základe technológií FTTx a CATV.
Graf 10 Podiel rýchlostí prístupov využívaných jednotlivými technológiami k 30.06.2021
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2.1.4. Zastupiteľnosť na maloobchodnom trhu
Ako je znázornené na Obrázku 2, širokopásmový prístup je možné poskytovať
na rôznych sieťových infraštruktúrach za použitia rôznych technológií. Použitie určitej
infraštruktúry, či technológie ovplyvňuje vlastnosti služieb širokopásmového prístupu,
napríklad rýchlosť prenosu dát, stabilita pripojenia a pod.
Na základe Pokynov Komisie definícia relevantného produktového trhu spočíva
v určení jednotlivých skupín produktov a služieb podľa účelu použitia. Jednotlivé
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identifikované technológie, prostredníctvom ktorých je poskytovaný širokopásmový
prístup k sieti internet na území Slovenskej republiky sú:


xDSL prístup cez metalickú prístupovú sieť,



širokopásmový prístup cez prístupovú sieť optických vlákien (FTTx),



širokopásmový prístup cez káblovú koaxiálnu sieť (CATV),



fixný bezdrôtový širokopásmový prístup (v licencovanom pásme FWA
a nelicencovanom pásme WiFi),



pevný LTE Internet prístup (FIX LTE),



mobilný bezdrôtový širokopásmový prístup (3G, 4G, 5G),



širokopásmový prístup prostredníctvom prenajatých okruhov,



širokopásmový prístup cez elektrické vedenie (PowerLine Communication
– PLC, prípadne Broadband over Powerline – BPL),



satelitný širokopásmový prístup.

Ďalším krokom vymedzenia maloobchodného trhu širokopásmového prístupu
je určenie prístupových technológií, ktoré sú považované za základné. Za tradičnú
infraštruktúru používanú v prístupovej sieti je jednoznačne možné považovať
metalické (medené) vedenie, ktoré bolo budované za účelom poskytovania
hlasových služieb v pevnom umiestnení. V súčasnosti je na niektorých miestach,
predovšetkým v hustejšie osídlených mestských oblastiach, popri metalickej sieti
vybudovaná prístupová sieť optických vlákien, ktorá do veľkej miery na týchto miestach
nahradzuje úlohu tradičnej infraštruktúry.
Vďaka svojim vlastnostiam je možné optické prístupové siete z hľadiska
pohľadu do budúcnosti jednoznačne považovať za náhradu existujúcich sietí
prostredníctvom technológie xDSL. Pri definovaní relevantného trhu je nutné vziať do
úvahy skutočnosť postupného nahradzovania súčasnej xDSL infraštruktúry novou
infraštruktúrou prostredníctvom FTTx technológie. V budúcnosti sa počíta
s praktickým nahradením metalickej siete optickou sieťou aj s prihliadnutím na
Digitálnu agendu pre Európu. V podmienkach Slovenskej republiky ide o postupný
proces, technológia xDSL je v stave poklesu, a od roku 2016 je už dominantnou
technológiou FTTx, ktorej nárast je výraznejší. Výstavba optickej siete je investične
náročná, pričom doba návratnosti týchto investícií je pomerne dlhá v oblastiach
s menšou hustotou potenciálnych zákazníkov. Navyše, zavádzaním nových
technológií využívania metalických vedení, ako napríklad vektoring, sa predpokladá
podstatné zvýšenie rýchlosti prenosu dát, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom
technológie xDSL. Priblíženie rýchlosti dosiahnuteľnej na metalickom vedení
k rýchlosti prenosu dát na optickom vedení, teda priblíženie sa podmienkam tzv.
prístupu novej generácie (Next Generation Access – NGA) ďalej prispeje k predĺženiu
technologickej životnosti metalickej prístupovej siete.
Na základe týchto skutočností sa predpokladá minimálne v strednodobom
horizonte koexistencia prístupových sietí prostredníctvom metalického a optického
28

vedenia. Z tohto dôvodu sa za základné prístupové technológie na poskytovanie
širokopásmového prístupu k internetu považujú:


xDSL prístup cez metalickú prístupovú sieť, najme prístup VDSL,



širokopásmový prístup cez prístupovú sieť optických vlákien (FTTx).

Ďalším krokom vymedzenia relevantného trhu na maloobchodnej úrovni je
skúmanie zastupiteľnosti ostatných technológií k základným technológiám xDSL
prístupu cez metalickú prístupovú sieť a FTTx prístupu cez prístupovú sieť optických
vlákien.
2.1.4.1.

Širokopásmový prístup prostredníctvom metalických účastníckych
vedení využívajúcich technológiu xDSL (ďalej „prístup xDSL“)

Prístup prostredníctvom xDSL je naďalej najvyužívanejším širokopásmovým
prístupom v EÚ. Ako zobrazuje Graf 11, priemerný podiel technológie xDSL na
celkovom počte prístupov v EÚ bol v polovici roka 2020 na úrovni 53%.
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Graf 11 Podiel prístupu xDSL k širokopásmovému internetu v krajinách EÚ k júlu 2020
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Podiel širokopásmových prístupov k internetu prostredníctvom technológie
xDSL na celkovom počte prístupov na Slovensku bol k 30.06.2021 na úrovni 25,7%.
Podľa údajov z EZD k 30.06.2020 bolo pokrytých technológiou xDSL takmer ..... . ...
....... (predmet OT) domácností. K 30.06.2021 bolo pokrytých technológiou xDSL viac
ako ... ....... (predmet OT) domácností, čo predstavuje až ....% (predmet OT)
domácností. Čo sa týka geografického pokrytia, technológia xDSL pokrýva na
Slovensku 2 677 obcí z 2 890 obcí (viac ako 92%), pričom Bratislava a Košice sú
posudzované agregovane.
Graf 12 a Graf 13 ilustrujú, ako bolo spomínané vyššie, že napriek malému
poklesu v podiele technológie xDSL na trhu širokopásmového prístupu k internetu, je
celkový počet prístupov prostredníctvom tejto technológie vysoký. Na základe
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uvedeného vidíme, že pokles podielu je spôsobený vyššou dynamikou rastu počtu
prístupov alternatívnych širokopásmových prístupov k internetu.
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Graf 12 Vývoj podielu xDSL technológie na trhu širokopásmového prístupu k internetu na Slovensku
(2007-1p2021)
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Graf 13 Vývoj počtu xDSL prístupov k širokopásmovému prístupu k internetu na Slovensku (20071p2021)
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Z pohľadu rýchlosti širokopásmového prístupu k internetu je na maloobchodnej
úrovni najvyužívanejšou pri xDSL rýchlosť medzi 30 a 100 Mbit/s, ktorá je využívaná
až pri 44,1% prístupov. Táto technológia neponúka rýchlosť pripojenia vyššiu ako 250
Mbit/s.
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Graf 14 Rýchlosti technológie xDSL na Slovensku k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Graf 15 zobrazuje podiel počtu prístupov xDSL k celkovému počtu prístupov
v jednotlivých krajských mestách.
Graf 15 Podiel počtu xDSL prístupov na celkovom počte širokopásmových prístupov v krajských
mestách SR k 30.06.2021
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V súčasnosti poskytuje na Slovensku prístup k internetu prostredníctvom xDSL
19 poskytovateľov, pričom najväčším poskytovateľom je kontinuálne spoločnosť
Slovak Telekom, a. s. (ďalej „ST“) s viac ako ....% (predmet OT) aktívnymi prístupmi
k 30.06.2021 ako vidíme v Grafe 16. Najväčšími konkurentmi ST na trhu xDSL sú
Orange Slovensko, a. s. (ďalej len „Orange“) s .......% (predmet OT) trhovým
podielom, SWAN, a. s. (ďalej „SWAN“) s .....% (predmet OT) trhovým podielom a
Slovanet, a. s. (ďalej „Slovanet“) s .....% (predmet OT) trhovým podielom. Avšak
vzhľadom na skutočnosť, že väčšina operátorov využíva pre poskytovanie prístupu
zákazníkom sieť spoločnosti ST, v prípade zobrazenia infraštruktúry poskytovateľov
by bol zobrazený trhový podiel výraznejší.
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Graf 16 Trhový podiel poskytovateľov technológie xDSL na Slovensku k 30.06.2021 (predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Hodnotenie technických vlastností
V súčasnosti je podľa údajov z elektronického zberu dát realizovaného úradom
pripojenie prostredníctvom metalických vedení najdostupnejším prístupom k
širokopásmovému internetu na maloobchodnom trhu, a preto je východiskovým
bodom vecného vymedzenia trhu. Prístupy prostredníctvom xDSL sú v súčasnosti
dostupné v 2 677 mestách a obciach (oproti 2 287 v predchádzajúcom kole analýz),
ktoré tvoria viac ako 92% všetkých obcí na území Slovenskej republiky.
Kvalita pripojenia a prenosová rýchlosť, ktorú dokáže poskytnúť technológia
xDSL prostredníctvom metalických vedení je závislá najmä od vzdialenosti od
aktívneho koncentračného zariadenia (zariadenie DSLAM/MSAN), od kvality vedenia,
ako aj používaného prenosového štandardu.
Na Slovensku sa spomedzi technológií xDSL využívajú najmä technológie
ADSL, ADSL2+, ako aj VDSL2. ADSL technológia umožňuje užívateľovi prenosovú
rýchlosť do 8 Mbit/s pre download a 1.3 Mbit/s pre upload. Tieto prenosové rýchlosti
sú ale možné pri relatívne krátkych vzdialenostiach od telefónnej ústredne, a to asi do
2 km. V prípade dĺžky vedenia od 2 do 5 km rýchlosť prenosu prudko klesá na 2 Mbit/s
pre download a 192 kbit/s pre upload. Neskorší štandard ADSL2+ umožňuje podľa
odporúčania ITU G.992.5 maximálne prenosové rýchlosti 24 Mbit/s pre download a 1,4
Mbit/s pre upload.
Vzhľadom na neustále rastúce požiadavky na technické parametre bol vyvinutý
vysokorýchlostný DSL (VDSL – very high bit-rate digital subsriber line), používaný
v súčasnosti najmä v pokročilejšej verzii VDSL2. Technológia umožňuje prenosové
rýchlosti približne 50 Mbit/s pre download a 16 Mbit/s pre upload, pričom dĺžka
účastníckeho vedenia by nemala presiahnuť 700 metrov.
Spoločnosť ST spustila nadstavbu metalickej siete VDSL v roku 2013, ktorá
umožnila značné zvýšenie komerčných rýchlostí na 50 Mbit/s. 28 Pri spustení
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Živé: Telekom a zavádzanie VDSL, február 2019. Dostupné na: https://lnk.sk/eilm
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prevádzky bolo dostupných vyše 540 uzlov s podporou VDSL do 700 metrov od
ústredne. Službu VDSL ako ďalší poskytovateľ služby začal ponúkať v apríli roku 2014
Orange prostredníctvom siete ST a o mesiac neskôr aj Slovanet.
Podľa údajov z EZD k 30.06.2020 bolo pokrytých technológiou VDSL viac ako
... ..... (predmet OT) domácností. K 30.06.2021 bolo pokrytých technológiou VDSL
viac ako ... ..... (predmet OT) domácností, čo predstavuje ... .% (predmet OT)
domácností. VDSL pripojenie je vzhľadom na vysokú kvalitu prenosových rýchlostí na
krátke vzdialenosti porovnateľné s optickými vláknami a zaraďuje sa medzi siete novej
generácie.
Na maloobchodnom trhu sa postupne rozširuje ponuka prístupu
prostredníctvom technológie VDSL, keď okrem ST ju ponúkajú aj spoločnosti Orange,
či Slovanet, a SWAN.
V rámci predpokladu vývoja situácie na trhu v budúcnosti sa naďalej
predpokladá rozvoj širokopásmového prístupu k internetu prostredníctvom
technológie VDSL 2 použitím vektoringu a bondingu. Vektoring umožňuje pri používaní
VDSL 2 priblíženie sa k teoretickým maximálnym rýchlostiam v reálnych
podmienkach. Podľa údajov z EZD k 30.06.2020 bolo pokrytých technológiou VDSL 2
viac ako ........ (predmet OT) domácností. K 30.06.2021 bolo pokrytých technológiou
VDSL 2 viac ako ...... (predmet OT) domácností, čo predstavuje .... % (predmet OT)
domácností. Za hlavné výhody technológie vektoringu sa uvádza nízka nákladová
a časová náročnosť pri budovaní širokopásmového prístupu k internetu v rýchlostiach
porovnateľných s optickou sieťou.29 Vektoring umožňuje zvýšenie reálnych rýchlostí
znížením vplyvu interferencie medzi metalickými káblami, ktorý je považovaný za
jeden z najvýznamnejších faktorov limitujúcich reálne dosahovanú rýchlosť. Bonding
môže byť použitý buď na zvýšenie kapacity skombinovaním viacerých káblových párov
alebo na predĺženie dosahu medenej siete.
Graf 17 Výhody vyplývajúce z vektoringu

Zdroj: P. Spruyt, S. Vanhastel (21 septembra 2011). „Boosting VDSL2 Bit Rates with Vectoring“. Nokia 30
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P. Spruyt, S. Vanhastel (21 septembra 2011). „Boosting VDSL2 Bit Rates with Vectoring“. Nokia. Dostupné na:
https://www.nokia.com/blog/boosting-vdsl2-bit-rates-vectoring/
30 Dostupné na: https://www.nokia.com/blog/boosting-vdsl2-bit-rates-vectoring/
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Štruktúra ponuky služieb a ceny
Nasledujúce tabuľky predstavujú prehľad vybraných maloobchodných ponúk
najvýznamnejších podnikov na trhu xDSL. Tabuľky jednotlivých poskytovateľov DSL
prístupu porovnávajú aktuálnu ponuku, maximálnu teoretickú rýchlosť udávanú
poskytovateľom služieb na downloade a uploade, ako aj cenu za používanie.
K jednotlivým ponukám je v texte uvedené aj prípadné obmedzenie množstva dát,
ktoré je možné preniesť za plnej rýchlosti.
Maximálne prenosové rýchlosti nie sú garantované a sú závislé od prenosových
rýchlostí v rámci celej prenosovej trasy. Vplyvy na reálne prenosové rýchlosti môžeme
rozdeliť na dve základné skupiny, a to objektívne príčiny prenosových trás resp.
technické podmienky na strane zákazníka. Na strane zákazníka je rýchlosť ovplyvnená
výkonom, operačným systémom užívateľského zariadenia a jeho konfiguráciou,
softvérom prevádzkovaným na užívateľskom zariadení, aktuálnosť ovládačov sieťovej
karty užívateľa, stavom kabeláže na strane zákazníka. Rýchlosť na strane siete
internet a prenosových trás je ovplyvnená aktuálnou záťažou zdroja sťahovaných dát,
rušením a oneskorením na prenosových trasách a aktuálnou záťažou prenosových
trás v sieti internet.31
Tabuľka 1 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu ADSL
a VDSL spoločnosti ST
Podnik

Ponuka (ADSL)

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie (24 mesačná
viazanosť)

ST

Magio internet M

4

0,5

15 EUR

ST

Magio internet L

8

1

20 EUR

ST

Magio internet XL

15

1

25 EUR

Podnik

Ponuka (VDSL)

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie (24 mesačná
viazanosť)

ST

KlasikNET Štart

15/10*

3

15 EUR

ST

KlasikNET Štart+

30

2

19 EUR

ST

KlasikNET Ideál

50/40*

6

20 EUR

ST

KlasikNET Ideál+

70

6

23 EUR

ST

KlasikNET MAX

90/80

10

30 EUR

* Dostupnosť konkrétnych parametrov maximálnej a bežne dostupnej rýchlosti pri programoch
KlasikNET závisí od parametrov siete v mieste zriadenia služby.
Zdroj: Cenník pre služby internetového prístupu, časť A. Aktuálna ponuka Služieb, platná k 31.12.202132

Služba Magio Internet od spoločnosti ST je služba internetového prístupu, ktorá
sa poskytuje prostredníctvom metalickej technológie typu ADSL alebo VDSL alebo
31

Slovanet. Cenník č. 12/21 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet
z produktových radov OPTIK, DSL/VDSL, METALIK, AERO a LTE, platný od 01.12.2021. Oddiel A –
Vysokorýchlostné pripojenie, str. 9. Dostupné na: https://lnk.sk/vly3
32 Dostupné na: https://lnk.sk/opcd
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prostredníctvom optickej technológie. Služba sa zriaďuje a poskytuje užívateľovi
prostredníctvom tej technológie, ktorá je dostupná v jeho lokalite.
Spoločnosť ST vo svojej ponuke na internete nerozlišuje medzi technológiami
ADSL a VDSL. Zákazník má v prípade dostupnosti technológie VDSL vo svojej lokalite
možnosť zvoliť si technológiu, teda ak je pri kúpe Magio internetu M v lokalite dostupná
technológia VDSL, má možnosť za rovnakú cenu využívať VDSL namiesto ADSL.
Jednorazová cena za zriadenie služby je 100 EUR v prípade samoinštalácie a 130
EUR v prípade inštalácie technikom.
Spoločnosť zrušila limity na množstvo prenesených dát na pripojení cez DSL,
VDSL či ADSL v septembri 2019.33 To znamená, že na programoch Magio M, L, a XL,
ST neuplatňuje FUP (Fair Use Policy).34
Tabuľka 2 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu DSL
spoločnosti Orange
Podnik

Ponuka (ADSL)

Download v
Mbit/s

Upload v Mbit/s

Cena za
používanie/mesiac

Orange

Home Basic aDSL

10

1

13 EUR

Orange

Home Optimal aDSL

15

1

18 EUR

Podnik

Ponuka (VDSL)

Download v
Mbit/s

Upload v Mbit/s

Cena za
používanie/mesiac

Orange

Home Basic vDSL 2

15

1

13 EUR

Orange

Home Optimal vDSL

50

5

18 EUR

Orange

Home Premium vDSL

100

10

23 EUR

Zdroj: Orange. Cenník služieb Pevný internet DSL a Orange TV cez vDSL platný k 31.12.202135

Ponuka širokopásmového internetu spoločnosti Orange cez xDSL pripojenie
zobrazená v Tabuľke 2Tabuľka 1. Tieto služby spoločnosť ponúka na technológiách
typu ADSL alebo VDSL prostredníctvom siete ST v závislosti od dostupnosti v danej
lokalite. Zákazníci, ktorí aktivovali danú službu do 15.10.2019 majú nastavený limit
prenosu dát na 300 GB, pričom po vyčerpaní tohto limitu na jedno zúčtovacie obdobie
maximálna rýchlosť klesá na 2/2 Mbit/s pre download a upload. Účastnícke programy
aktivované od 16.10.2019 majú nastavený limit prenosu dát ako 1,5 násobok
priemernej miery využívania tohto programu inými účastníkmi. V prípade, že ten limit
je prekročený alebo „je taký, že ohrozuje sieť a/, alebo iné zariadenia potrebné na
poskytovanie služby Pevný internet DSL, alebo niektorej súčasti tejto služby, alebo v
jeho dôsledku môžu poklesnúť kvantitatívne, alebo kvalitatívne parametre jej
poskytovania ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za
zneužívanie služby a spoločnosť Orange, je oprávnená vykonať opatrenia na dočasné

33
34
35

DSL: Telekom zrýchľuje DSL aj optiku, ruší FUP. Dostupné na: http://dsl.sk/article.php?article=22946
Telekom: FAQ - Využívate Fair Use Policy (FUP)? Dostupné na: https://lnk.sk/do14
Dostupné na: https://www.orange.sk/cennik
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obmedzenie, alebo prerušenie poskytovania služby Pevný internet DSL účastníkovi.“
Definovaný poplatok za zriadenie pripojenia je 199,99 EUR.36
Všetky ponuky spoločnosti Orange sú dostupné aj so zľavou v prípade, že
zákazník súhlasí s viazanosťou na 21 mesiacov.
Tabuľka 3 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu DSL
spoločnosti SWAN
Podnik

Ponuka

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie/mesiac
(12 mesačná viazanosť)

SWAN

DSL internet S

8

1

17,50 EUR

SWAN

DSL internet M

15

1

22,50 EUR

SWAN

DSL internet L

30

3

28,50 EUR

Zdroj: SWAN Cenník služieb SWAN platný k 31.12.202137

V Tabuľke 3 sú uvedené DSL ponuky spoločnosti SWAN neviazané na hlasovú
linku. V prípade, že zákazník súhlasí s viazanosťou na 18 mesiacov, tieto služby sú
dostupné so zľavou 3 EUR za mesiac. Zriaďovací poplatok pri službe bez viazanosti
je 144 EUR, pri viazanosti 12 a 18 mesiacov je 1 EUR.
Tabuľka 4 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu DSL
spoločnosti Slovanet
Podnik

Ponuka (ADSL)*

Download v
Mbit/s

Upload v Mbit/s

Cena za
používanie/mesiac

Slovanet

DSL 2

2

512 kbit/s

15 EUR

Slovanet

DSL 8

8

1

19 EUR

Slovanet

DSL 15

15

1

22 EUR

Slovanet

DSL 30

30

3

19 EUR

Slovanet

DSL 80

80

8

22 EUR

Podnik

Ponuka (VDSL)

Download v
Mbit/s

Upload v Mbit/s

Cena za
používanie/mesiac

Slovanet

VDSL 10

10

3

22 EUR

Slovanet

VDSL 15

15

3

22 EUR

Slovanet

VDSL 30

30

3

19 EUR

Slovanet

VDSL 40

40

6

22 EUR

Slovanet

VDSL 50

50

6

19,60 EUR

Slovanet

VDSL 70

70

6

20,80 EUR

Slovanet

VDSL 80

80

10

22 EUR

Slovanet

VDSL 90

90

10

23,20 EUR

* Ponuku na sieti DSL nie možne objednať odo dňa 27.10.2021
Zdroj: Slovanet. Cenník č. 12/21 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu
do siete Internet z produktových radov OPTIK, DSL/VDSL, METALIK, AERO a LTE platný k
31.12.202138

36

Orange. Cenník služieb Pevný internet DSL a Orange TV cez vDSL platný od 22.10.2021, str. 3. Dostupné na:
https://www.orange.sk/cennik
37 Dostupné na: https://www.swan.sk/domacnosti/pomoc-a-podpora/dokumenty
38 Dostupné na: https://www.slovanet.net/files/podpora/internet/dokumenty/cennik_internet.pdf

36

Ponuky spoločnosti Slovanet sú zobrazené v Tabuľke 4. Produkty DSL, ktoré
sú poskytované prostredníctvom ADSL technológie bolo možné objednať len do
27.10.2021. Od 27.10.2021 je možné objednať iba nové produkty označené „VDSL“,
ktoré sú poskytované na technológii VDSL 2. Jednorazový zriaďovací poplatok za
všetky služby v ponuke je 50 EUR.
Rovnako ako spoločnosť ST, aj spoločnosť Slovanet zrušila hranicu objemu dát
v rámci zásad férového používania pre ponuky VDSL k 03.11.2019.
Ponuky DSL služieb najvýznamnejších poskytovateľov ponúkajú teoretické
maximálne rýchlosti od 2 do 100 Mbit/s na downloade, pričom cena sa pohybuje medzi
13 EUR až 32,50 EUR v závislosti od poskytovateľa služby, ako aj rýchlosti pripojenia.
Táto prenosová rýchlosť spravidla nie je poskytovateľom služieb garantovaná, pričom
reálna prenosová rýchlosť je nižšia ako tá, ktorá je deklarovaná poskytovateľom v jeho
ponuke. Je to spôsobené kvalitou metalických vedení, vzdialenosťou koncového
užívateľa od prístupového multiplexora, ale najmä zdieľaním prenosového pásma, v
ktorom funguje služba xDSL medzi väčším počtom aktívne pripojených užívateľov.
Zníženie prenosovej rýchlosti sa tak predovšetkým prejavuje v čase komunikačnej
špičky (peak period).
Najdostupnejšou formou prístupu k širokopásmovému internetu je v súčasnosti
technológia VDSL/VDSL 2. Z aktuálne existujúcej ponuky na trhu sú najžiadanejšie
produkty poskytované spoločnosťou ST, ktorá poskytuje približne ...% (predmet OT)
prístupov na maloobchodnej úrovni.
2.1.4.2.

Širokopásmový prístup prostredníctvom optických vlákien (ďalej
„prístup FTTx“)

Prístup prostredníctvom FTTx je na Slovensku najvyužívanejším
širokopásmovým prístupom. Priemerný podiel technológie FTTH/FTTB na celkovom
počte prístupov v EÚ bol v polovici roka 2020 na úrovni 25%. Slovensko sa teda
s údajom 34% zaraďuje medzi krajiny s nadpriemerným počtom pripojení typu
FTTH/FTTB.
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Graf 18 Podiel prístupu FTTH/FTTB k širokopásmovému internetu v krajinách EÚ k júlu 2020

LT SE LV ES RO BG FI PT LU EE SI DK SK HU PL FR EU NL CZ MT IE HR IT CY DE AT BE EL

Zdroj: Communications Committee (COCOM)

37

Pokrytými optickými sieťami je momentálne 1 015 obcí z celkového počtu
2 890, čo predstavuje 35,1%. Podľa údajov z EZD k 30.06.2020 bolo pokrytých
technológiou FTTx viac ako 952 tisíc domácností. K 30.06.2021 bolo pokrytých
technológiou FTTx viac ako jeden milión domácností, čo predstavuje až 62,3%
domácností. Podiel počtu prístupov optických sietí na trhu je na území Slovenskej
republiky k 30.06.2021 na úrovni 37%. Počet prípojok na báze FTTx technológie však
neustále rastie. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že prostredníctvom infraštruktúry
FTTx sú poskytovatelia schopní ponúknuť koncovým užívateľom širokopásmový
prístup k internetu či iné širokopásmové služby, s najvyššou kvalitou na trhu a za ceny
porovnateľné s technológiou xDSL.
Graf 19 Vývoj počtu prístupov technológie FTTx a xDSL na Slovensku (2007-1p 2021)
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Zdroj: Elektronický zber dát

Na základe údajov zobrazených v Grafe 20 je možné konštatovať, že
technológia FTTx je schopná užívateľom ponúknuť niekoľko násobne vyššiu rýchlosť
ako širokopásmový prístup prostredníctvom xDSL.
Graf 20 Porovnanie rýchlostí poskytovaných prostredníctvom širokopásmového prístupu xDSL a FTTx
k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát
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Ako zobrazuje Graf 21, mesačný objem prevádzky na jedného užívateľa
technológie FTTx je o 32,7 GB vyšší v porovnaní s xDSL, čo predstavuje približne
22,6%.
Graf 21 Priemerný mesačný objem prevádzky v Gigabajtoch na užívateľa za jeden mesiac v prvej
polovici roka 2021
177,19
144,46

xDSL

FTTx

Zdroj: Elektronický zber dát

Graf 22 zobrazuje porovnanie počtu prístupov xDSL a FTTx na celkovom počte
širokopásmových prístupov v krajských mestách, pričom toto indikuje
konkurencieschopnosť prístupu FTTx.
Graf 22 Porovnanie podielu počtu xDSL a FTTx prístupov na celkovom počte širokopásmových
prístupov v krajských mestách SR k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Pri skúmaní zastupiteľnosti prístupu prostredníctvom FTTx je obzvlášť potrebné
zohľadniť predpokladaný budúci rozvoj optických sietí na Slovensku. Predpoklad je
možné založiť predovšetkým na doterajšom vývoji na trhu, vyjadrení poskytovateľov
služby ohľadne budúcich plánov týkajúcich sa rozširovania pokrytia optickou
infraštruktúrou, a iniciatívach vlády SR.
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Pri porovnaní dynamiky rastu počtu prístupov jednotlivých technológií v čase je
možné vidieť, že FTTx je v súčasnosti druhou najrýchlejšie rastúcou technológiou
širokopásmového prístupu. Na základe vyjadrení najvýznamnejších poskytovateľov
optických sietí je možné tvrdiť, že v oblasti technológie FTTx je plánované aj budovanie
vlastnej optickej infraštruktúry pre širokopásmové služby, ako aj zahusťovanie siete na
územiach s už vybudovanou infraštruktúrou. Podľa vyjadrení operátorov, ich plány vo
všeobecnosti nie sú geograficky limitované a máju záujem postupovať na celom území
Slovenskej republiky v súlade s finančnou efektívnosťou.
Okrem toho, v roku 2021 prijala vláda Slovenskej republiky Národný plán
širokopásmového pripojenia, ktorý uvádza, že zo strednodobého a dlhodobého
hľadiska je potrebné investovať do vybudovania celonárodnej optickej infraštruktúry
založenej na optických prístupových sieťach FTTH a FTTB, ktorá ako jediná v
súčasnosti dostupná technológia nebude do budúcnosti vyžadovať výmenu z dôvodu
zvyšujúcich sa kapacitných, alebo iných kvalitatívnych a technologických požiadaviek.
V súčasnej dobe ponúka prístup k sieti internet prostredníctvom optických
vlákien 413 poskytovateľov. Najvýznamnejšími poskytovateľmi sú spoločnosti ST,
Orange, ANTIK Telecom, s. r. o. (ďalej „ANTIK“), SWAN a Slovanet. K prvej polovici
roka 2021 je najväčším poskytovateľom FTTx na slovenskom telekomunikačnom trhu
spoločnosť ST.
Veľké množstvo menších poskytovateľov považujeme za lokálnych,
pôsobiacich najmä v mestách, prípadne v hustejšie zaľudnených oblastiach miest.
Väčšina z nich začínala s poskytovaním prístupov prostredníctvom WiFi a následne
začala budovať vlastnú optickú sieť.
Graf 23 Trhové podiely najväčších poskytovateľov technológie FTTx na maloobchodnom trhu v prvej
polovici roka 2021(predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Hodnotenie technických vlastností
Technológia FTTx je založená na prenose dát prostredníctvom využitia svetla
po sklenených alebo plastových vláknach. Optický kábel tvorí jedno alebo viacero
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vlákien, pričom pomocou každého z nich je možné prenášať informácie modulované
do podoby svetelných vĺn. V porovnaní s tradičnými metalickými káblami má niekoľko
výhod ako je šírka pásma, ktorá umožňuje prenos väčšieho množstva dát, menšia
náchylnosť na rušenie, možnosť ponúknuť užívateľom niekoľko násobne vyššiu
rýchlosť ako širokopásmový prístup prostredníctvom xDSL. Cena týchto prístupov je
zároveň porovnateľná s prístupom technológie xDSL. Nevýhoda optických vlákien v
porovnaní s metalickými káblami spočíva v ich krehkosti, a teda väčšej náchylnosti na
ich poškodenie. Technológia FTTx sa v súčasnosti používa najmä na inštaláciu LAN a
umožňuje poskytovateľom Future proof (nadčasové) siete, z dôvodu teoretickej
nekonečnosti šírky pásma. Tá je považovaná za veličinu charakterizujúcu prenosovú
kapacitu média, ktorej veľkosť ovplyvňuje množstvo dát, ktoré je možné cez vlákno
preniesť.
V súčasnosti existujú dva typy technológií pre prístup prostredníctvom
širokopásmového prístupu prostredníctvom optických vlákien – aktívna a pasívna
optická sieť.
Pasívne optické siete
Za najvyužívanejšiu pasívnu optickú sieť alebo PON v súčasnosti zaraďujeme
GPON. Základom jej architektúry je koncept P2MP, ktorý znamená, že namiesto
privádzania optických káblov ku každému užívateľovi, vedie jedno optické účastnícke
vedenie až do blízkosti užívateľov a následne sa rozčlení medzi užívateľov. Z
optického rozvádzača (ODF) vedie optické účastnícke vedenie do pasívneho
koncentračného bodu. V PON architektúre je koncentračným bodom pasívny
rozbočovač, t. j. splitter, ktorý nepotrebuje napájanie z elektrickej siete, a preto
nevyžaduje umiestnenie vo vnútorných priestoroch a odtiaľ vedie samostatným
optickým vláknom do priestoru koncového bodu (rodinné domy, byty, domy s viacerými
bytovými jednotkami). V prípade PON môže byť fyzicky sprístupnený iba koncový úsek
(jednotlivé vyhradené optické vlákna) medzi posledným splitterom a koncovým
užívateľom. Tento prístup umožňuje veľkému počtu užívateľov zdieľať výhody
optického prístupu s minimálnymi investíciami do infraštruktúry.
Pasívna optická sieť sa realizuje prostredníctvom optických káblov na (SM)
9/125µm vláknach (G.652D alebo G.652C). Tento typ prístupu (PON) výrazne znižuje
počet vlákien k ústredni a šetrí náklady na výstavbu pri rozsiahlejších FTTx sieťach.
Komunikácia je realizovaná multiplexovaním do jedného vlákna technológiou WDM.
Downstream (k užívateľovi) od ústredne 1490nm, Upstream (od užívateľa) 1310nm,
príp. TV signál analógovo modulovaný na 1550nm.
Aktívne optické siete
V prípade technológie využitia aktívnych optických sietí ide o spojenie bod-bod
(PtP, P2P) a v takom prípade má každý koncový bod (rodinné domy, byty, domy s
viacerými bytovými jednotkami) vyhradené jedno optické vlákno, ktoré vedie do
optického rozvádzača (ODF - optical distribution frame), ktorý tvorí hranicu medzi
prístupovou a chrbticovou sieťou. Topológia P2P je základná a najľahšie
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realizovateľná, no veľké
infraštruktúru predražuje.
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Pripojenie prostredníctvom topológie P2P prebieha vlastným optickým vláknom
až k ústredni. Pripojenie je realizované optickým vláknom (SM) 9/125µm (G.652D
alebo G.652C), najčastejšie využívaný komunikačný protokol je Ethernet 10Mbit/s
alebo 1Gbit/s. Komunikácia prebieha tromi spôsobmi:


Downstream/Upstream na rovnakej vlnovej dĺžke 1310nm, pre každý smer
prenosu samostatné vlákno;



Technológia WDM: multiplexovanie do jedného vlákna Downstream od
ústredne 1550nm príp.1490nm, Upstream od účastníka 1310nm;



Technológia WDM: multiplexovanie do jedného vlákna Downstream od
ústredne 1490nm, Upstream od účastníka 1310nm plus analógovo
modulovaný TV signál na vlnovú dĺžku 1550nm.

FTTx je technológia, ktorá ponúka prístupy s najvyššou kvalitou na trhu.
Podľa rozsahu použitia optických vlákien v optickej prístupovej sieti existujú pri
výstavbe týchto sietí tieto základné topológie sietí FTTx:


Fiber-to-the-Node (FTTN);



Fiber-to-the-Curb (FTTC);



Fiber-to-the-Premises (FTTP);



Fiber-to-the-Building (FTTB);



Fiber-to-the-Home (FTTH).

FTTH – Fiber-to-the-Home
Prístup prostredníctvom optickej siete z prístupovej siete poskytovateľa služieb
priamo ku koncovému užívateľovi je zobrazený na Obrázku 3.
Obrázok 3 Grafické znázornenie prístupu prostredníctvom topológie FTTH

Zdroj: ST
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FTTB – Fiber-to-the-Building
FTTB (fiber to the building): optické vlákno je ukončené v budove a odtiaľ je
prístup k jednotlivým koncovým užívateľom realizovaný prostredníctvom inej siete (v
schéme je uvedený príklad metalických vnútorných rozvodov). FTTB je graficky
znázornené na Obrázku 4.
Obrázok 4 Grafické znázornenie prístupu prostredníctvom topológie FTTB

Zdroj: ST

FTTN – Fiber-to-the-Node
Ukončenie optického vlákna sa nachádza v optickej sieťovej jednotke
v hlavnom uzle prístupovej siete. Ďalej je prístup realizovaný väčšinou
prostredníctvom účastníckych metalických vedení (v schéme je uvedený príklad
metalických vnútorných rozvodov) až ku koncovým užívateľom. Grafické znázornenie
prístupu prostredníctvom topológie FTTN je zobrazené na Obrázku 5.
Obrázok 5 Grafické znázornenie prístupu prostredníctvom topológie FTTN

Zdroj: ST
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FTTC – Fiber-to-the-Curb/FTTCab – Fiber-to-the-Cabinet
Optické vlákno je vedené zo siete poskytovateľa služieb do optickej sieťovej
jednotky, pouličného rozvádzača, ktorý býva vzdialený od domu/bytu zákazníka do
niekoľko sto metrov. Ďalej je prístup realizovaný prostredníctvom účastníckych
metalických vedení k jednotlivým koncovým užívateľom, pričom pre prenos po
existujúcej metalickej prístupovej sieti (od rozvádzača ku koncovému užívateľovi)
možno využiť najmä technológie umožňujúce prenosy vyšších rýchlostí, napr. VDSL a
VDSL2. Technológia FTTC sa líši od FTTCab v podstate len vo vzdialenosti
umiestnenia jednotky ukončenia optickej časti siete (ONU). Grafické znázornenie
prístupu prostredníctvom topológie FTTC je zobrazené na Obrázku 6.
Obrázok 6 Grafické znázornenie prístupu prostredníctvom topológie FTTC

Zdroj: ST

Štruktúra ponuky služieb a ceny
Podiel topológie FTTx na maloobchodnom trhu v prvej polovici roka 2021,
zobrazený v Grafe 24. Najväčší podiel má topológia FTTH, ktorá predstavuje 68%
celkových prístupov v optickej sieti.
Graf 24 Podiel topológie siete FTTx na maloobchodnom trhu v prvej polovici roka 2021
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FTTH
FTTB
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Zdroj: Elektronický zber dát
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Pre posúdenie zastupiteľnosti optického prístupu a xDSL je taktiež dôležité
uviesť porovnanie ponúk najväčších spoločností, zobrazených v tabuľkách nižšie.
Optický prístup ponúka užívateľovi mimoriadne vysoké prenosové rýchlosti, ktoré mu
väčšina prístupov s technológiou xDSL nie je schopná zabezpečiť. Možnosti
zvyšovania prenosových rýchlostí xDSL sú do značnej miery limitované veľkými
priemernými vzdialenosťami domácností od aktívneho koncentračného bodu. Optický
širokopásmový prístup je schopný ponúknuť užívateľovi všetky služby ponúkané
prostredníctvom xDSL. Ako naznačuje nasledovný prehľad, užívateľ má zároveň
k dispozícií oveľa vyššie prenosové rýchlosti, a to za porovnateľnú cenu.
Maximálne prenosové rýchlosti však nie sú garantované a sú závislé od
prenosových rýchlostí v rámci celej prenosovej trasy. Vplyvy na reálne prenosové
rýchlosti môžeme rozdeliť na dve základné skupiny, a to objektívne príčiny
prenosových trás resp. technické podmienky na strane zákazníka. Na strane
zákazníka je rýchlosť ovplyvnená výkonom, operačným systémom užívateľského
zariadenia a jeho konfiguráciou, softvérom prevádzkovaným na užívateľskom
zariadení, aktuálnosťou ovládačov sieťovej karty užívateľa, stavom kabeláže na strane
zákazníka. Rýchlosť na strane siete internetu a prenosových trás je ovplyvnená
aktuálnou záťažou zdroja sťahovaných dát, rušením a oneskorením na prenosových
trasách a aktuálnou záťažou prenosových trás v sieti internet.39
Spoločnosť ST poskytuje službu Magio Internet na optickej technológii (v typoch
FTTH – GPON a FTTB – Active Ethernet) v programoch uvedených v Tabuľke 5. Tieto
produkty sú dostupné pre užívateľov s neobmedzeným objemom dát. Jednorazová
cena za zriadenie služby je 100 EUR v prípade samoinštalácie a 130 EUR v prípade
inštalácie technikom.
Tabuľka 5 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu
optických vlákien spoločnosti ST
Podnik

Ponuka (FTTH)

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za
používanie

Viazanosť v
mesiacoch

FUP

ST

OptikNET Štart

50

10

16 EUR

24

-

ST

OptikNET Ideál

350

70

21 EUR

24

-

ST

OptikNET Extra

700

140

26 EUR

24

-

ST
Podnik

OptikNET Max*
Ponuka (FTTB)
Magio Internet M
Magio Internet L

200
Upload v
Mbit/s
1
6

30 EUR
Cena za
používanie
15 EUR
19 EUR

24
Viazanosť v
mesiacoch
24
24

FUP

ST
ST

1 Gbit/s*
Download v
Mbit/s
15
60

ST

Magio Internet XL

100

10

20 EUR

24

-

-

* Rýchlosť downstreamu služby OptikNET Max, t. j. 1 Gbit/s predstavuje proklamovanú rýchlosť, ktorú
služba dosahuje na linkovej vrstve infraštruktúry a ktorá je ovplyvnená prenosom smerom k účastníkovi
tak, že v koncovom zariadení môže účastník dosiahnuť maximálnu rýchlosť downstreamu do 980 Mbit/s.
Zdroj: ST. Cenník pre služby internetového prístupu, časť A. Aktuálna ponuka Služieb platná
k 31.12.202140
39

Slovanet. Cenník č. 12/21 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet
z produktových radov OPTIK, DSL/VDSL, METALIK, AERO a LTE, platný od 01.12.2021. Oddiel A –
Vysokorýchlostné pripojenie, str. 16, ods. 4.7. Dostupné na: https://lnk.sk/vly3
40 Dostupné na: https://lnk.sk/opcd

45

Tabuľka 6 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu FTTx
spoločnosti Orange
Podnik

Ponuka (FTTH)

Download
v Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za
používanie

Viazanosť v
mesiacoch

FUP

Orange

Home Basic Fiber
Partner

30

3

13 EUR

x1,5
priemeru

Orange

Home Optimal Fiber
Partner

250

25

18 EUR

x1,5
priemeru

Orange

Home Premium Fiber
Partner

600

60

23 EUR

x1,5
priemeru

Zdroj: Orange .Cenník služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner platný
k 31.12.202141

Účastnícke programy spoločnosti Orange sú uvedené v Tabuľke 6. Rovnako
ako pre ponuky pripojenia prostredníctvom technológie xDSL, zákazníci, ktorí
aktivovali danú službu do 15.10.2019 majú nastavený limit prenosu dát na 500 GB,
pričom po vyčerpaní tohto limitu na jedno zúčtovacie obdobie maximálna rýchlosť
klesá na 2/2 Mbit/s pre download a upload. Účastnícke programy aktivované od
16.10.2019 majú nastavený limit prenosu dát ako 1,5 násobok priemernej miery
využívania tohto programu inými účastníkmi. V prípade, že limit je prekročený alebo
„je taký, že ohrozuje Sieť a/ alebo iné zariadenia potrebné na poskytovanie služby
Pevný optický internet partner, alebo niektorej súčasti tejto služby, alebo v jeho
dôsledku môžu poklesnúť kvantitatívne, alebo kvalitatívne parametre jeho
poskytovania ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za
zneužívanie služby a spoločnosť Orange, je oprávnená vykonať opatrenia na dočasné
obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby Pevný optický internet partner
účastníkovi.“ Definovaný poplatok za zriadenie pripojenia je 199,99 EUR.42
Všetky ponuky Orange sú dostupne aj so zľavou v prípade, že zákazník súhlasí
s viazanosťou na 21 mesiacov.
Tabuľka 7 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu FTTx
spoločnosti Antik
Podnik

Ponuka

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za
používanie

Viazanosť v
mesiacoch

FUP

Antik

ANTIK
STANDARD

1000

1000

17,92 EUR

-

Antik

ANTIK PLUS

1000

1000

26,05 EUR

-

Zdroj: Antik. Cenník Pre Fyzické Osoby – Tarifa Pripojenia K Sieti Internet platný k 31.12.202143

Ceny uvedené v Tabuľke 7 pre spoločnosť Antik nezahŕňajú aktivačný poplatok
vo výške 0,05 EUR pre bytové domy s dostupnosťou metropolitnej siete spoločnosti
Antik a 100 EUR pre rodinné domy. Zároveň, uvedená rýchlosť 1 Gbit/s pre upload
a download je dostupná pre užívateľov programov ANTIK STANDARD a ANTIK PLUS
za aktivačný poplatok vo výške 20 EUR. Užívateľ má možnosť aktivovať internet s
41

Dostupné na: https://www.orange.sk/cennik
Orange. Cenník služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner platný od 22.10.2021.
Dostupné na: https://www.orange.sk/cennik
43 Dostupné na: https://www.antik.sk/dokumenty-na-stiahnutie
42
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maximálnou rýchlosťou do 10Gbit/s za aktivačný poplatok 250 EUR. Dostupnosť
upgradov užívateľských programov záleží od použitej technológie a možnosti
technickej realizácie v optickej sieti. V niektorých lokalitách maximálna rýchlosť je 100
Mbit/s.44
Tabuľka 8 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu FTTx
spoločnosti SWAN
Podnik

Ponuka (FTTH)

Upload v
Mbit/s
5

Cena za používanie

FUP

Internet S

Download v
Mbit/s
50

SWAN
SWAN

14,99 EUR

-

Internet M

300

30

19,99 EUR

-

SWAN

Internet L

600

60

24,99 EUR

-

SWAN

Internet XL

1000

100

29,90 EUR

-

Podnik

Ponuka (FTTB)

FUP

Internet M
Internet L

Upload v
Mbit/s
7
10

Cena za používanie

SWAN
SWAN

Download v
Mbit/s
70
100

19,99 EUR
24,99 EUR

-

Zdroj: SWAN Cenník služieb SWAN platný k 31,12..202145

V Tabuľke 8 sú uvedené ponuky optického internetu spoločnosti SWAN.
V prípade, že zákazník súhlasí s viazanosťou 12 až 24 mesiacov, tieto služby sú
dostupné so zľavou 5 EUR za mesiac. Cena inštalácie služby bez viazanosti je 99
EUR. V prípade 12-mesiačnej viazanosti toto zriadenie služby stoji 59,99 EUR a pri
24-mesačnej 19,99 EUR.
Ponuky FTTx služieb piatich najvýznamnejších poskytovateľov ponúkajú
teoretické maximálne rýchlosti 15 Mbit/s až 1 Gbit/s pri sťahovaní, pričom cena sa
pohybuje medzi 13 a 30 EUR v závislosti od poskytovateľa služby, ako aj rýchlosti
pripojenia. Z tohto vyplýva, že technológia FTTx je schopná užívateľom ponúknuť
niekoľko násobne vyššiu rýchlosť ako širokopásmový prístup prostredníctvom xDSL,
zatiaľ čo cena prostredníctvom optických vlákien je porovnateľná s prístupom
technológie xDSL
Tabuľka 9 Porovnávanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu FTTx
a xDSL
Podnik

Ponuka

Technológia

ST

Antik
SWAN

Magio
Internet XL
KlasikNET
MAX
OptikNET
Ideál
Hope Optimal
Fiber Partner
ANTIK
STANDARD
ANTIK PLUS
Internet S

SWAN

Internet M

ST
ST
Orange
Antik

Upload v
Mbit/s
0,7

Cena za
používanie
25 EUR

Viazanosť
v mes.
24

FUP

ADSL

Download
v Mbit/s
10,5

VDSL

82

8

30 EUR

24

-

FTTH

350

70

21 EUR

24

-

250

25

18 EUR

1 000

1 000

17,92 EUR

X1,5
priemeru
-

FTTH

1 000
50

1 000
5

26,05 EUR
14,99 EUR

-

FTTH

300

30

19,99 EUR

-

Zdroj: cenníky operátorov platné k 31.12.2021

44
45

Antik.. Optický internet od ANTIKu vo Vašej obci. Dostupné na: https://lnk.sk/apyi
Dostupné na: https://www.swan.sk/domacnosti/pomoc-a-podpora/dokumenty

47

-

Vzhľadom na porovnateľnú cenu technológie FTTx a jej vysokú kvalitu je
nepravdepodobné, že by mali zákazníci, ktorí túto technológiu využívajú, záujem
o navrátenie sa k technológii xDSL. Potvrdzuje to aj ponuka operátorov, kedy
v prípade dostupnosti xDSL aj FTTx technológie na určitej adrese, operátori spravidla
ponúkajú zákazníkom kvalitnejšie pripojenie prostredníctvom FTTx. Možno to
pozorovať najmä v balíčkoch, o ktorých sa podrobnejšie hovorí neskôr.
Je však potrebné brať do úvahy vzájomnú prepojenosť týchto dvoch technológií,
kde technológia FTTx sa v budúcnosti stane nástupcom technológie xDSL minimálne
v hustejšie zaľudnených oblastiach, čoho dôkazom je aj minulý a súčasný vývoj na
maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu. Z toho dôvodu je potrebné
považovať technológiu FTTx za súčasť trhu spolu so súčasne najdostupnejšou
technológiou xDSL.46
Širokopásmový prístup prostredníctvom FTTx môže užívateľovi ponúknuť
prístup k internetu, digitálnu televíziu, ako aj hlasovú službu a je považovaný za
zastupiteľný k širokopásmového prístupu prostredníctvom xDSL.
Záver hodnotenia zastupiteľnosti
Sumarizácia argumentov objasňujúcich vlastnosti technológie FTTx a
podporujúcich zastupiteľnosť k službám poskytovaným prostredníctvom xDSL:


vyššia kvalita prenosu v porovnaní s prístupom prostredníctvom xDSL,



niekoľko násobne vyššia rýchlosť prenosu v porovnaní s xDSL,



cenovo porovnateľná až lacnejšia ponuka služieb,



možnosť prístupu k internetu, digitálnej televízií, k hlasovým službám,



menšia náchylnosť káblov na rušenie a ich celková vyššia životnosť.

Na základe uvedených argumentov považujeme služby poskytované
prostredníctvom FTTx na maloobchodnej úrovni, t. j. z pohľadu koncového užívateľa
za zastupiteľné k službám poskytovaným prostredníctvom xDSL.
2.1.4.3.

Širokopásmový prístup prostredníctvom koaxiálnej káblovej siete
(ďalej „CATV“)

Širokopásmový prístup prostredníctvom koaxiálnej káblovej siete je v krajinách
EÚ využívaný v rozličnej miere, čo je dané predovšetkým historickým rozšírením
káblovej televízie v jednotlivých krajinách. Medzi krajiny s najvyšším podielom
koaxiálnej káblovej siete na prístup k širokopásmovému internetu patria Belgicko a
Holandsko, ktoré sú historicky krajinami s najvyšším podielom prijímania televízneho
signálu prostredníctvom káblovej televízie, Malta a Maďarsko. Na základe
analogického vývoja v ďalších krajinách je možné identifikovať pozitívnu koreláciu
medzi historickým využívaním káblovej televízie a podielom káblovej koaxiálnej siete
na prístupe k širokopásmovému internetu. Podiel koaxiálnej siete na celkovom počte
prístupov na Slovensku je 11%, čo sa prejavuje aj v nižšom podiele káblovej koaxiálnej
46

ECORYS, IDATE, ICRI.2013: Future electronic communication markets subject to ex-ante regulation
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siete oproti spomenutým európskym krajinám, keď tento typ prístupu má podiel
priemerne 18%. Podľa údajov poskytnutých podnikmi dosahovalo na Slovensku
v prvom polroku 2021 pokrytie obcí technológiou CATV okolo 6,6%.
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Graf 25 Podiel prístupu káblovej koaxiálnej siete k širokopásmovému internetu v krajinách EÚ k júlu
2020
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Zdroj: Communications Committee (COCOM)

Koaxiálna káblová sieť má na Slovensku podiel k 30.06.2021 podľa počtu
prístupov 10,8%. Nižšie uvedený graf ilustruje relatívne stabilný podiel káblovej siete,
ktorý dlhodobo osciluje medzi 10 až 13%.
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Graf 26 Vývoj podielu CATV technológie na trhu širokopásmového prístupu k internetu na Slovensku
(2007-1p 2021)

Zdroj: Elektronický zber dát

Absolútny počet CATV prístupov zaznamenáva postupný rozvoj, keď v období
rokov 2019 až 2020 sa počet prístupov zvýšil o viac ako 11%. Podľa údajov z EZD
49

k 30.06.2020 bolo pokrytých technológiou DOCSIS 3.0 viac ako 636 tisíc domácností.
K 30.06.2021 bolo pokrytých technológiou DOCSIS 3.0 viac ako 667 tisíc domácností,
čo predstavuje 39,4% domácností.
Graf 27 Vývoj počtu CATV prístupov k širokopásmovému internetu na Slovensku (2007-1p 2021) v
porovnaní s xDSL a FTTx
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Zdroj: Elektronický zber dát

Technológia koaxiálnej káblovej siete zahŕňa aj siete novej generácie
poskytované cez CATV. Ako môžeme vidieť z Grafu 28, CATV poskytuje značne
vyššie prenosové rýchlosti v porovnaní s xDSL prístupmi. Takmer 90% prístupov je
poskytovaných rýchlosťou vyššou ako 30 Mbit/s.
Graf 28 Porovnanie podielu rýchlosti prostredníctvom širokopásmového prístupu xDSL, FTTx a CATV
na Slovensku k 30.06.2021
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Graf 29 zobrazuje priemerný mesačný objem prevádzky na jedného užívateľa
CATV v priebehu jedného mesiaca. Objem prevádzky užívateľov CATV je vyšší ako
objem prevádzky užívateľov využívajúcich xDSL a FTTx.
Graf 29 Priemerný mesačný objem prevádzky v Gigabajtoch na užívateľa za jeden mesiac v prvej
polovici roka 2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Na území Slovenska bolo v k prvému polroku 2021 prostredníctvom koaxiálnej
káblovej siete pokrytých 190 obcí z 2 890 obcí, čo predstavuje podľa údajov z EZD
pokrytie domácností na úrovni 39,4%.
Graf 30 zobrazuje porovnanie počtu prístupov xDSL a CATV na celkovom počte
širokopásmových prístupov v krajských mestách. Historicky najvyšší podiel prístupov
prostredníctvom CATV na trhu je zaznamenaný v hlavnom meste Bratislava.
Graf 30 Porovnanie podielu počtu xDSL, FTTx a CATV prístupov na celkovom počte širokopásmových
prístupov v krajských mestách SR k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Najväčším poskytovateľom prístupu k CATV je na Slovensku UPC Broadband
Slovakia s. r. o. (ďalej „UPC“). Spoločnosť UPC disponuje najvyšším počtom prístupov
51

podľa údajov získaných z EZD, čo predstavuje ....% (predmet OT) z celkových
prístupov k širokopásmovému internetu na káblovej sieti. Celkový počet prístupov k
širokopásmovému internetu za prvý polrok 2021 prostredníctvom CATV predstavoval
viac ako 193 tisíc prístupov, a teda ide o takmer 30%-ný nárast oproti
predchádzajúcemu analyzovanému obdobiu.
Graf 31 Trhový podiel poskytovateľov technológie CATV na Slovensku k 30.06.2021 (predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Služba širokopásmového internetu cez koaxiálnu sieť je prostredníctvom
spoločnosti UPC dostupná v 68 slovenských mestách. Okrem spoločnosti UPC
poskytuje internet cez káblové siete ďalších približne 42 podnikov, ktoré však pôsobia
iba lokálne a prevádzkujú väčšinou staré siete, ktoré sa kvalitou vyrovnajú xDSL sieti,
ale len málo poskytovateľov služieb investuje do modernizácie a budovania nových
káblových sietí, resp. technológií ako je DOCSIS 3.1. Podľa údajov z EZD
k 30.06.2020 bolo pokrytých technológiou DOCSIS 3.1 viac ako ............. (predmet
OT) domácností. K 30.06.2021 bolo pokrytých technológiou DOCSIS 3.1 viac ako
.......... (predmet OT) domácností, čo predstavuje .......% (predmet OT) domácností.
Funkčnosť prístupu prostredníctvom káblového modemu je porovnateľná
s xDSL, keď poskytuje užívateľovi prístup k širokému spektru služieb ako internet,
televízia, digitálna televízia a hlasové služby.
Hodnotenie technických vlastností
Systémom káblovej televízie (CATV) sa rozumie taká infraštruktúra, ktorá je
zakončená v koncovom bode siete koaxiálnym káblom a využíva pre poskytovanie
širokopásmového prístupu služby prostredníctvom káblového modemu. Sieť káblovej
televízie bola primárne navrhnutá za účelom prenosu TV a audio programu
k rezidentným užívateľom. Neskôr sa rozvinuli technológie, ktoré umožňujú aj službu
prenosu hlasu, dát a služieb internetu.
Maloobchodný širokopásmový prístup prostredníctvom CATV sa líši od prístupu
prostredníctvom účastníckych kovových vedení tým, že je realizovaný dátovým tokom
medzi zariadením CMTS (Cable modem termination system) - dátovou ústredňou
umiestnenou na hlavnej stanici a káblovými modemami u koncových užívateľov.
52

Zariadenie CMTS obsluhuje až niekoľko tisíc užívateľov a pre prenos dátového toku
využíva smerom k užívateľovi alebo od užívateľa frekvenčný multiplex, spoločný pre
prenos televíznych signálov. Na mieste, kde vstupujú dáta do koaxiálneho kábla, je
duplexný filter. Ten umožňuje práve to, aby koaxiálny kábel, ktorý bol pôvodne určený
na jednosmerný prenos, mohol prenášať dáta v oboch smeroch.
V káblovom modeme je použitý princíp kvadratúrnej QAM modulácie, ktorá patrí
medzi vektorové modulácie a je založená na princípe kľúčovania analógového
nosného signálu. Prenos dát sa riadi štandardom DOCSIS (Data Over Cable Service
Interface Specification) alebo jeho európskym ekvivalentom EURDOCSIS.
Štandard DOCSIS je medzinárodným štandardom, ktorý bol vyvinutý vo
viacerých špecifikáciách, a to DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1. Prvá špecifikácia 1.0 bola
vydaná v roku 1997, 1.1 v roku 1999, 2.0 v roku 2002, 3.0 v roku 2006 a 3.1 v roku
2013. V roku 2017 bola spustená aj špecifikácia DOCSIS 4.0., na Slovensku však ešte
nie je dostupná.
V dôsledku rozdielov medzi členením frekvenčného pásma v Európe a USA
bola vytvorená platforma EURDOCSIS, ktorá je prispôsobená šírke kanála 8 MHz.
Prenosová kapacita jednotlivých špecifikácií je závislá predovšetkým na modulácii
a šírke kanálu. Štandard EURDOCSIS 3.0 využíva spájanie štyroch resp. ôsmych
kanálov so šírkou 8 MHz, čo umožňuje zvýšenie priepustnosti dát. Pri modulácii
64QAM sa priepustnosť EURDOCSIS 3.0 zvýšila oproti verziám 1.0 a 2.0 štvor- až
osemnásobne v závislosti od počtu spájaných kanálov. Pri spájaní štyroch kanálov na
downloade aj uploade je možné dosiahnuť teoretické prenosové kapacity 200 Mbit/s
na downloade a 100 Mbit/s na uploade.
Štandard DOCSIS 3.1. pri modulácii 4096-QAM podporuje kapacity až do 10
Gbit/s pre download a 1-2 Gbit/s pre upload. Nové špecifikácie upustili od 6 MHz a 8
MHz širokého kanálového rozstupu a namiesto toho používajú užšie (25 kHz alebo 50
kHz) pomocné nosné frekvencie orthogonal frequency division multiplexing (OFDM).
Tieto môžu byť spojené vo vnútri blokového spektra, ktoré by mohlo dosiahnuť šírku
cca 200 MHz.47
Prevádzka Internet 25-1 000 od najväčšieho poskytovateľa prístupu cez
koaxiálne káble spoločnosti UPC je založená na platforme EURDOCSIS 3.0. Zároveň
spoločnosť UPC v máji 2019 spustila gigabitové pripojenie k internetu na
technologickej platforme DOCSIS 3.1, ktorá je k 30.06.2021 dostupná v obciach
Bratislava I-V, Pezinok, Svätý Jur, Banská Bystrica, Levice, Ľubotice, Trnava, Žilina,
a Prešov. 48 Spoločnosť UPC uvádza, že v horizonte najbližších 5 rokov plánuje
pokryť technológiou DOCSIS 3.1. celý jej súčasný footprint.
Služby optického internetu od spoločnosti UPC sú prevádzkované na HFC sieti,
ktorá je z 95% tvorená optickým káblom a zvyšných 5% tvorí koaxiálny kábel, ktorý
umožňuje priame pripojenie do domu či bytu cez káblové prípojky.
47

Baumgartner, J. (18.10.2012). Docsis 3.1. Targets 10-Gig Downstream. Dostupné na: https://lnk.sk/pov7
UPC. Tlačová správa „UPC uvádza internet pre domácnosti s rýchlosťou 1 gbit/s!“, 28.05.2019. Dostupné na:
https://www.upc.sk/onas/media/tlacove-spravy/2019/upc-uvadza-internet-pre-domacnosti-s-rychlostou-1-gbps/
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Podľa vyjadrení spoločnosti Martico, s. r. o. (ďalej „Martico“) a spoločnosti
SWAN taktiež plánujú modernizovať svoje siete na úroveň štandardu DOCIS 3.1, aby
zákazníkom umožnili stabilné a rýchle pripojenie do rýchlosti 1 Gbit/s.
Štruktúra ponuky služieb a ceny
Najväčším poskytovateľom CATV prístupov na Slovensku je spoločnosť UPC.
Cenové ponuky prístupu k širokopásmovému internetu spoločnosti sú zobrazené
v Tabuľke 10. Spoločnosť ukladá jednorazový zriaďovací poplatok, ktorý pozostáva
z poplatku za zriadenie koncového bodu, odbornú inštaláciu, a aktiváciu. Celková
suma poplatku je 53 EUR.49
Tabuľka 10 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu CATV
spoločnosti UPC
Podnik

Ponuka

Download
v Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie/mesiac
(12 mesačná viazanosť)

FUP

UPC

Internet 50

50

5

10,90 EUR

-

UPC

Internet 300

300

25

15,90 EUR

-

UPC

Internet 600

600

30

19,90 EUR

-

UPC

Internet 1 000

1 Gbit/s

50

24,90 EUR

-

Zdroj: UPC. Tarifa UPC Internet č.5/2021 účinná k 31.12.202150

Tabuľka 11 uvádza ponuky prístupových služieb CATV spoločnosti Slovanet.
Všetky služby širokopásmového prístupu sú spoplatnené jednorazovým inštalačným
poplatkom vo výške 50 EUR.
Tabuľka 11 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu CATV
spoločnosti Slovanet
Podnik

Ponuka

Download
v Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie/mesiac

FUP

Slovanet

METALIK 2

2

256 kbit/s

13 EUR

-

Slovanet

METALIK 5

5

512 kbit/s

17 EUR

-

Slovanet

METALIK 8

8

1

21 EUR

-

Slovanet

METALIK 8

8

512 kbit/s

13 EUR

-

Slovanet

METALIK 10

10

1

15 EUR

-

Slovanet

METALIK 12

12

2

17 EUR

-

Slovanet

METALIK 20

20

3

21 EUR

-

Zdroj: Slovanet. Cenník č. 12/21 verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu
do siete Internet z produktových radov OPTIK, DSL/VDSL, METALIK, AERO a LTE platný k
31.12.202151

Spoločnosť Martico realizuje pripojenie pomocou káblového modemu v
rozvodoch FTTB/C. Podľa ponuky uvedenej v Tabuľke 12, po vyčerpaní
garantovaného množstva dát v balíkoch Plus, môže byť prenosová rýchlosť znížená
na 15/2 Mbit/s až do začiatku ďalšieho mesiaca. Zriaďovací a aktivačný poplatok bez

49
50
51

UPC. Zriaďovacie poplatky. Dostupné na: https://shop.upc.sk/sk/internet-50
Dostupné na: https://www.upc.sk/zakaznicka-zona/podpora/dokumenty/
Dostupné na: https://www.slovanet.net/sk/podpora/obchodne-dokumenty/internet/
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viazanosti je 50 EUR (30 EUR pri viazanosti 1 rok a 15 EUR pri viazanosti 2 roky).
Zákazník musí zaplatiť navyše inštalačný poplatok vo výške 129 EUR.
Tabuľka 12 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu CATV
spoločnosti Martico
Podnik

Ponuka

Download
v Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie/mesiac

FUP

Martico

Start

5

1

6 EUR

-

Martico

Standard

50

5

16 EUR

-

Martico

Premium

100

10

20 EUR

-

Martico

Premium Plus

150

10

30 EUR

600 GB

Zdroj: Martico. Tarifa služieb a poplatkov poskytovania prístupu do siete internet pomocou FTTB/C
platná k 31.12.202152

Všetky ponuky spoločnosti Satro, s. r. o. (ďalej „Satro") zobrazené v Tabuľke 13
sú dostupné so zľavou v prípade 24 mesačnej viazanosti. Výška zľavy sa pohybuje od
1 do 5 EUR v závislosti od balíčka. Poplatok za započítanie modemu je 59 EUR
a v prípade 24-mesačnej viazanosti je zadarmo.
Tabuľka 13 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu CATV
spoločnosti Satro
Podnik

Ponuka

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za
používanie/mesiac

FUP

Satro

SATROnet Basic

20

2

9,90 EUR

-

Satro

SATROnet Standard

50

5

14,90 EUR

-

Satro

SATROnet Junior

100

8

19,90 EUR

-

Satro

SATROnet Professional

300

20

24,90 EUR

-

Zdroj: SatroNet. Cenník služieb pre Internet v pevných sieťach s káblovými modemami platný k 31.12.
202153

Spoločnosť UPC poskytuje široké portfólio prístupov k širokopásmovému
internetu, ktorých rýchlostné parametre sú porovnateľné nielen s VDSL prístupmi, ale
aj s FTTx prístupmi, čo je dané štruktúrou siete. Cena za služby s podobnými
kvalitatívnymi parametrami od spoločnosti UPC je porovnateľná až lacnejšia. V sieti
CATV sú však služby s porovnateľnou rýchlosťou download ponúkané s podstatne
nižšou rýchlosťou upload v porovnaní so službami v iných technológiách. Napríklad
služba s rýchlosťou download 50 Mbit/s poskytovaná na FTTx sieti od spoločnosti ST
(OptikNet Štart) ponúka rýchlosť upload 10 Mbit/s, čo je dvakrát viac ako služba
s rovnakou rýchlosťou download na CATV od spoločnosti UPC (Internet 50). Avšak
podľa skúsenosti úradu, pre zákazníka rýchlosť upload je menej dôležitá ako cena pri
výbere poskytovateľa.
Porovnaním funkčnosti prístupov prostredníctvom káblového modemu a xDSL,
úrad zistil, že oba typy prístupov sú schopné poskytnúť užívateľovi prístup k internetu,
službu digitálnej televízie, ako aj hlasovú službu, a to za nižšie uvedené ceny.
52
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Dostupné na: https://www.martico.sk/stranka/na-stiahnutie
Dostupné na: https://www.satro.sk/dokumenty-na-stiahnutie
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Tabuľka 14 Porovnanie ponúk pripojenia domácností prostredníctvom širokopásmového prístupu
CATV, VDSL a FTTx
Podnik

Ponuka

Technológia

Download
v Mbit/s

Upload
v Mbit/s

Cena za
používanie/
mesiac

Viazanosť v
mesiacoch

ST

KlasikNET Ideál

VDSL

43

4,8

20 EUR

24

ST

OptikNET Štart

FTTx

50

10

16 EUR

24

ST

OptikNET Extra

FTTx

700

140

26 EUR

24

UPC

Internet 50

CATV

50

5

10,90 EUR

12

UPC

Internet 600

CATV

600

30

19,90 EUR

12

Zdroj: cenníky operátorov platné k 31.12.2021

Záver hodnotenia zastupiteľnosti
Sumarizácia argumentov objasňujúcich vlastnosti technológie CATV a
podporujúcich zastupiteľnosť k službám poskytovaným prostredníctvom xDSL a FTTx:


porovnateľná kvalita prenosu v porovnaní s prístupom prostredníctvom
VDSL a FTTx,



prenosové rýchlosti porovnateľne s prístupom prostredníctvom VDSL
a FTTx,



služby sú na trhu ponúkané za porovnateľnú, pripadne nižšiu cenu,



funkčnosti prístupu prostredníctvom káblového modemu je porovnateľná
s xDSL a FTTx. Oba typy prístupov sú schopné poskytnúť užívateľovi
prístup k internetu, službu digitálnej televízie, ako aj hlasovú službu.

Na základe uvedených argumentov a komparabilite cenových, ako aj
technických parametrov poskytovaných prostredníctvom káblovej koaxiálnej siete sú
služby cez CATV zastupiteľné voči službám s technológiou xDSL a FTTx.
2.1.4.4.

Širokopásmový prístup prostredníctvom
nelicencovaných pásmach (ďalej „WiFi“)

bezdrôtovej

sieti

v

Vo vykonanej analýze trhu sme sa pri širokopásmovom prístupe
prostredníctvom bezdrôtových technológií venovali dvom typom prístupov. Tieto
prístupy je možné rozdeliť na licencované a nelicencované.
Nelicencovaný prístup umožňuje podnikom, ktoré si splnia oznamovaciu
povinnosť a deklarujú záujem prevádzkovať WiFi sieť a poskytovať prostredníctvom
tejto siete elektronické komunikačné služby, prevádzkovať sieť WiFi na základe
všeobecného povolenia, ktoré oprávňuje bližšie nešpecifikovanú skupinu
prevádzkovať rádiové zariadenie v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnom
povolení.
Ku 30.06.2021 bol celkový počet prístupov WiFi na Slovensku 275,3 tis. Podiel
prístupov prostredníctvom technológie WiFi tvorilo v prvom polroku 2021 15,5%
z celkového počtu prístupov. Čo sa týka geografického pokrytia, technológia WiFi
pokrýva na Slovensku 2 511 obcí z 2 890 obcí (takmer 87%).
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Graf 32 Vývoj počtu prístupov k internetu prostredníctvom technológií WiFi, xDSL a FTTx na Slovensku
(2007-1p 2021)
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Zdroj: Elektronický zber dát

V Grafe 33 je zobrazené percentuálne porovnanie prenosových rýchlostí
technológií WiFi a xDSL, dosiahnutých z celkového počtu prístupov technológií,
v jednotlivých kategóriách. Ako môžeme vidieť, WiFi poskytuje porovnateľné
prenosové rýchlosti v porovnaní s xDSL a FTTx prístupmi. Približne 41% prístupov je
poskytovaných rýchlosťou v intervale 10 Mbit/s – 30 Mbit/s.
Zároveň je dôležite zdôrazniť, že spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o. (ďalej
„RadioLAN“), ktorá má najvyšší podiel na trhu WiFi ponúka svojim zákazníkom
maximálnu rýchlosť 1 Gbit/s pre download a 1 Gbit/s pre upload, čo je porovnateľné
s kvalitou služieb na licencovanom pásme. Tieto rýchlosti sú u operátorov skôr
výnimočné.
Graf 33 Porovnanie podielu rýchlostí technológií WiFi, xDSL a FTTx na Slovensku k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát
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Graf 34 zobrazuje priemerný mesačný objem prevádzky na jedného užívateľa
WiFi v priebehu jedného mesiaca. Ako je možné vidieť, objem prevádzky užívateľov
WiFi je v porovnaní s xDSL a FTTx nižší.
Graf 34 Priemerný mesačný objem prevádzky v Gigabajtoch na užívateľa za jeden mesiac v prvej
polovici roka 2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Nízke zastúpenie prístupov WiFi vo väčších mestách poukazuje na slabú
konkurencieschopnosť tohto typu prístupu v oblastiach s výskytom alternatívnych
fixných infraštruktúr ako FTTx, xDSL. WiFi je využívané najmä v menších obciach so
slabou fixnou infraštruktúrou.
Graf 35 Porovnanie podielu WiFi, xDSL a FTTx prístupov na celkovom počte širokopásmových
prístupov v krajských mestách SR k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát
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Poskytovanie služieb prostredníctvom WiFi sietí na maloobchodnom trhu
ponúka veľké množstvo predovšetkým malých lokálnych poskytovateľov. Celkový
počet poskytovateľov prístupu prostredníctvom WiFi k 30.06.2021 bol 595. Trhové
podiely desiatich najväčších poskytovateľov sú zobrazené v Grafe 36. Ich sumárny
podiel trhu v prvej polovici roka 2021 bol len 31,3%.
Graf 36 Trhové podiely desiatich najväčších poskytovateľov prístupu prostredníctvom WiFi k 30.06.2021
(predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Hodnotenie technických vlastností
WiFi predstavuje sadu štandardov pre bezdrôtové lokálne siete LAN (WLAN)
založených na špecifikácii IEEE 802.11. Štandardná WiFi pozostáva z jedného alebo
viacerých prístupových bodov (Access Point - AP) a jedného alebo viacerých
užívateľov. AP vysiela svoj SSID (Service Set Identifier, sieťové meno)
prostredníctvom paketov nazývaných beacons (signály). Na základe nastavení (napr.
podľa SSID) sa klient môže rozhodnúť, či sa k AP pripojí, a teda bude prijímať signál
z AP. V prípade že má užívateľ v dosahu dva prístupové body s rovnakým SSID, môže
sa rozhodnúť na základe sily signálu, ku ktorému sa AP pripojí. WiFi štandard
ponecháva pripojovacie kritériá a roaming (prechod medzi hot-spotmi) úplne na
klienta.
Pevný rádiový prístup WiFi v pásme nevyžadujúcom individuálne povolenie
zahŕňa ako riešenie P-MP (Point-to-MultiPoint), najčastejšie na používanie frekvencií
2,4 GHz a 5 GHz, ale aj riešenie PP (Point-to-point) priamo k užívateľovi alebo
v kombinácii s miestnou LAN sieťou. Toto riešenie sa využíva aj pásmom vyšších
frekvencií – napr. 17, 24, 60 alebo 80 GHz.
V súčasnosti sa však pripojenie vo voľnom frekvenčnom pásme 2,4 GHz už
takmer vôbec nepoužíva a v pásme 5 GHz sa realizujú pripojenia najmä so
štandardom 802.11n. Nelicencované pásma vo vyššom spektre (napr. 60 GHz)
umožňuje dosahovať rýchlosť v rádoch stoviek Mbit/s. Avšak dosah aj ponúkané
rýchlosti sú veľmi variabilné a závisia od konkrétneho riešenia a dostupnosti pokrytia
59

v mieste koncového bodu. V prípade realizácie sietí prostredníctvom riešení PP a v
kombinácii s LAN, je spoľahlivosť takýchto riešení vysoká a ponúkajú aj rýchlosti
výrazne prevyšujúce 100 Mbit/s.
Pripojenie prostredníctvom technológie WiFi však negarantuje dostatočnú
kvalitu pripojenia. Šíri sa vo voľnom frekvenčnom pásme, v ktorom sa poskytovatelia
navzájom môžu rušiť a nevedia zaručiť poskytovanú rýchlosť prenosu dát. Kvalita
služieb je neporovnateľne nižšia v porovnaní so službami xDSL a FTTx. Prístup je
zdieľaný, často aj medzi niekoľkými desiatkami zákazníkov, čo výrazne znižuje kvalitu
služby, najmä v čase väčšej vyťaženosti siete. WiFi pripojenie je taktiež vysoko citlivé
aj na zlé poveternostné podmienky, vplyvom ktorých sa výrazne zhoršuje kvalita
pripojenia, čomu zodpovedá aj výrazne nižšia cena týchto pripojení, ktorá odzrkadľuje
uvedené kvalitatívne nedostatky.
Z Grafu 36 vyplýva, že zo strany ponuky je trh poskytovateľov WiFi tvorený
množstvom menších lokálnych spoločností. Menší poskytovatelia WiFi prístupu majú
často obmedzené finančné zdroje, čo sa môže odraziť v nižšom počte IP adries
dostupných pre koncového užívateľa. Nevýhodou prístupu prostredníctvom WiFi
technológie teda môže byť zdieľanie jednej IP adresy väčším počtom koncových
užívateľov. Zdieľanie IP adresy môže viesť k nedostupnosti niektorých typov služieb,
ktorých prístup je na IP adresu viazaný. Príkladom sú internetové stránky poskytujúce
istý druh služby zadarmo na určitý čas, po ktorého vypršaní musí koncový užívateľ
čakať, kým bude služba opäť zadarmo dostupná. Tento typ internetových stránok
poskytuje najčastejšie služby ako prezeranie videí (filmy, seriály). Zdieľaná IP adresa
môže byť problematická aj pri využívaní širokopásmového prístupu na online hry,
účasť a hlasovanie v internetových súťažiach či dotazníkoch. Tieto aplikácie
širokopásmového prístupu sú pritom v súčasnosti konečným užívateľom vyžadované
čoraz častejšie. Tento typ obmedzenia používania internetových aplikácií sa môže
vyskytovať aj pri iných technológiách širokopásmového prístupu, avšak z dôvodu
rozdrobenia trhu WiFi je pri tejto technológií častejší.
Štruktúra ponuky služieb a ceny
Napriek tomu, že poskytovatelia pripojenia prostredníctvom technológie WiFi
ponúkajú služby fyzickým aj právnickým osobám niekoľko rokov, nestali sa reálnou
alternatívou pre xDSL a FTTx pripojenie. Vo všeobecnosti sú tieto služby pokladané
skôr za doplnkovú službu v miestach, kde zavádzanie iných pevných technológií je
náročné z technického aj ekonomického hľadiska. Navyše, je veľmi nepravdepodobné,
že by bezdrôtové spojenia typu PP poskytovali dostatočnú backhaulovú kapacitu
niekoľko Gbit/s, ktorá je potrebná pre technológie 5G, ktorých spustenie sa očakáva v
najbližších rokoch.54
Rovnako ako technológia FWA, ktorej technické parametre sú posudzované
nižšie, ani siete vo voľných pásmach nie sú schopné ponúknuť zákazníkovi doplnkové
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BoR (20) 174. BEREC Opinion on the European Commission’s Draft Recommendation on relevant product and
service markets susceptible to ex-ante regulation, 16 október, 2020, str. 24
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služby širokopásmového prístupu (napr. IPTV, VoD), hoci dochádza k postupnému
zvyšovaniu dostupných maximálnych rýchlostí.
Porovnanie ponúk prístupu k širokopásmovému internetu najväčšieho
poskytovateľa technológiou WiFi s ponukami na technológiách VDSL a FTTx na
Slovensku sú zobrazené v Tabuľke 15.
RadioLAN poskytuje široké portfólio prístupov k širokopásmovému internetu
prostredníctvom technológie WiFi s rýchlosťami 15 až 500 Mbit/s pre download, čo je
porovnateľné s rýchlostnými parametrami VDSL a FTTx prístupov.
Pre zastupiteľnosť WiFi siete so sieťami VDSL a FTTx je rozhodujúce
porovnanie cien produktov s podobnými technologickými parametrami. Služby VDSL
prístupov s podobnými parametrami sú mierne lacnejšie. Zároveň v prípade prístupov
s vyššími kvalitatívnymi parametrami porovnateľnými s prístupom cez FTTx je ponuka
RadioLAN takmer dvakrát drahšia.
Avšak pri aktivácií programov spoločnosti RadioLAN bez viazanosti alebo
s viazanosťou 12 mesiacov musí zákazník spoločnosti uhradiť inštalačný poplatok vo
výške 99 EUR, čo výrazne zvyšuje celkovú priemernú cenu (v prípade 24 mesačnej
viazanosti jednorazový poplatok je 49 EUR).55
Tabuľka 15 Porovnanie parametrov a cien služieb prostredníctvom technológií WiFi, VDSL a FTTx
Poskytovateľ
služieb

Produkt

Technológia

Download
v Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za
používanie
/mesiac (24
mesačná
viazanosť)

FUP

ST

KlasikNET Ideál+

VDSL

58

4,8

23 EUR

-

ST

OptikNET Ideál

FTTx

350

70

21 EUR

-

RadioLAN

WiFi

60

6

21,40 EUR

-

RadioLAN

WiFi

355

35

35,60 EUR

-

Zdroj: cenníky operátorov platné k 31.12.2021

Záver hodnotenia zastupiteľnosti
Sumarizácia
zastupiteľnosti
prostredníctvom WiFi:

hodnotenia

k službám

poskytovaným



nízke zastúpenie prístupov WiFi vo väčších mestách,



nízka kvalita pripojenia prostredníctvom technológie WiFi. Kvalita pripojenia
je závislá od viacerých činiteľov (terén, poveternostné podmienky, atď.),



nie je možné zaručiť poskytovanú rýchlosť prenosu dát. Kvalita služieb je
neporovnateľne nižšia v porovnaní so službami xDSL a FTTx. Prístup je
zdieľaný často až medzi niekoľkými desiatkami zákazníkov,



služby sú využívané najmä pre dočasný prístup k internetu.

Na základe uvedených argumentov, služby poskytované prostredníctvom
fixného bezdrôtového prístupu WiFi úrad nepovažuje za zastupiteľné na

55

Tarifa internetového pripojenia spoločnosti RadioLAN platná od 06.12.2021. Dostupné na: https://lnk.sk/ioot
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maloobchodnej úrovni, t. j. z pohľadu koncového užívateľa, k službám poskytovaným
prostredníctvom technológií xDSL a FTTx.
2.1.4.5.

Širokopásmový prístup prostredníctvom
licencovaných pásmach (ďalej „FWA“)

bezdrôtovej

sieti

v

Licencovaný prístup je realizovaný na základe individuálnych povolení.
Pokrytými FWA sieťami (bez FIX LTE) je momentálne 323 obcí z celkového
počtu 2 890, čo predstavuje 11,2%.
Počet FWA prístupov na Slovensku je výrazne menši oproti xDSL a FTTx
technológiám (Graf 37). K prvému polroku 2021 bol počet prístupov len 7,9 tis., čo
predstavuje 0,45% celkového počtu širokopásmových prístupov. Relatívne nízky počet
užívateľov je daný aj vyššími investičnými nákladmi a nákladmi na prevádzku tejto
služby a môže tak byť určený primárne pre podnikajúce osoby (nebytových
zákazníkov).
Graf 37 Vývoj počtu prístupov k internetu prostredníctvom technológií FWA, xDSL a FTTx na Slovensku
(2007-1p 2021)
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2015

2016

2017
FWA

2018
xDSL

2019

2020

1p 2021

FTTx

Zdroj: Elektronický zber dát

V Grafe 38 sú zobrazené prenosové rýchlosti technológie FWA na Slovensku k
30.06.2021. Viac ako 94% prístupov je poskytovaných rýchlosťou v intervale 2-30
Mbit/s.
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Graf 38 Rýchlosti technológie FWA, xDSL a FTTx na Slovensku k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát
Graf 39 Porovnanie podielu počtu FWA, xDSL a FTTx prístupov na celkovom počte širokopásmových
prístupov v krajských mestách SR k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Zobrazenie trhových podielov technológií v krajských mestách v Grafe 39
potvrdzuje nízke zastúpenie prístupov FWA s porovnaním technológiami xDSL a
FTTx. Nízke zastúpenie prístupov FWA vo väčších mestách však dokazuje využívanie
týchto technológií najmä v menších obciach so slabou infraštruktúrou ako je zobrazené
v Grafe 40. Porovnanie týchto dvoch grafov taktiež dokazuje slabú
konkurencieschopnosť tohto typu prístupu v oblastiach s výskytom alternatívnych
fixných infraštruktúr.
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Graf 40 Porovnanie podielu FWA, xDSL a FTTx prístupov vo vybraných slovenských mestách
k 30.06.2021
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Graf nižšie zobrazuje priemerný mesačný objem prevádzky na jedného
užívateľa FWA v priebehu jedného mesiaca. Ako je možné vidieť, objem prevádzky
užívateľov FWA je výrazne nižší ako objem prevádzky užívateľov využívajúcich xDSL
a FTTx.
Graf 41 Priemerný mesačný objem prevádzky v Gigabajtoch na užívateľa za jeden mesiac v prvej
polovici roka 2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Najväčším poskytovateľom služieb prostredníctvom FWA na maloobchodnom
trhu je spoločnosť SWAN s trhovým podielom viac ako ....% (predmet OT). Celkový
počet poskytovateľov prístupu prostredníctvom FWA k 30.06.2021 bol 17.
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Graf 42 Trhové podiely najväčších poskytovateľov prístupu prostredníctvom FWA k 30.06.2021
(predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Hodnotenie technických vlastností
Širokopásmový prístup k internetu prostredníctvom pevných bezdrôtových sietí
v licencovaných pásmach sa na území Slovenskej republiky realizuje na základe
individuálnych povolení najmä tam, kde v miestnej prístupovej sieti nie sú k dispozícii
pevné prístupové vedenia s požadovanou kvalitou, resp. ich budovanie by bolo
náročné a neefektívne, pričom ich životnosť je relatívne krátka v porovnaní so
životnosťou optickej siete. Prístup je realizovaný prostredníctvom bezdrôtovej
technológie, alebo kombinácie bezdrôtová technológia + Ethernet prístup, bez ohľadu
na odhadovaný počet koncových užívateľov. Licencie sú v súčasnosti poskytované
v pásmach 3,5 GHz - 38 GHz.
V závislosti od použitého frekvenčného pásma môže FWA preklenúť
vzdialenosti od niekoľkých km pre vidiecke oblasti až po 500 m v mestských oblastiach.
Použitie mmWave (24-39 GHz) vyžaduje priamu viditeľnosť alebo použitie MIMO
(usporiadanie antény s viacerými vstupmi a viacerými výstupmi).
Výkon FWA závisí okrem zvyčajných faktorov súvisiacich s rádiom aj od typu a
použitia zariadenia v priestoroch zákazníka (customer premise equipment, CPE), ako
je strecha alebo vonkajšia montáž na stenu alebo interiér. CAT 6 CPE poskytuje
rýchlosť prenosu dát až 300 Mbit/s. Zariadenia CAT16 podporujú 1 Gbit/s a MIMO
kategórie 4.56
Základná infraštruktúra siete FWA je podobne ako u mobilnej siete tvorená
sústavou základňových staníc (base stations), ktorá okolo seba vytvára tzv. bunky
(cells), pričom terminály jednotlivých užívateľov komunikujú vždy práve s jednou
základňovou stanicou vo svojom dosahu. Vďaka tomuto princípu je potom u oboch
sietí možné opakované využitie rovnakých frekvenčných pásiem. Systémy FWA sú
56

Wik consult. Future electronic communications product and service markets subject to ex-ante regulation.
Recommendation on relevant markets. Annex, 2020
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zvyčajne založené na štruktúre Point-to-Multipoint, kde niekoľko účastníckych staníc
(rádovo desiatky až stovky) je pripojených k dokovacej stanici, ktorá je následne
prepojená cez chrbticovú sieť k internetu, telefónnej sieti alebo k inej sieti. Účastníkom
je tak ponúkaný plný rozsah služieb konkrétnej verejnej alebo súkromnej siete, ku
ktorým majú prístup cez štandardné užívateľské rozhranie.
Štruktúra ponuky služieb a ceny
Najväčším poskytovateľom širokopásmového prístupu prostredníctvom sietí
FWA na Slovensku, podľa počtu zákazníkov, je spoločnosť SWAN, ktorá v súčasnosti
vlastní licenciu na poskytovanie rádiových spojov FWA v 119 mestách a obciach.
Spoločnosť SWAN poskytuje prístupy ako individuálne navrhované spoje
vysokokvalitného prístupu poskytované najmä firemným zákazníkom v pevnom
umiestnení, realizované v lokalitách, kde neexistuje pokrytie technológiami optických
sietí. Rozsahy parametrov poskytovaných služieb závisia od spôsobu realizácie
konkrétneho pripojenia lokality. Napríklad, v budovách pripojených optickým vedením
je dostupný rozsah kapacít typicky v rozsahu 2 Mbit/s až 1 Gbit/s, na požiadanie aj
viac.
Spoločnosť SWAN v komunikácii s úradom uviedla: „.... ....... .. ......... ............. ..
....... .......... ........ . ............ ........ .............. ........... . ........... ....... . .......... ......... .... ..........
...... . ...... .......... ............ ......... ........ ..... ........ .............. .......... . ............ ....... ....... . ....
.........
......
.............
....
...........
........................................................................................................................................
....................................................................“ (predmet OT).
Cena prístupov FWA je po kompletnom precenení všetkých produktov výrazne
vyššia v porovnaní s ponukami prostredníctvom technológie xDSL a FTTx s podobnou
technickou špecifikáciou, čo je však spôsobené hlavne individuálnou ponukou
a garantovanými službami nad rámec analyzovaného trhu centrálneho prístupu.
Inkumbent však považuje prístupy prostredníctvom technológie FWA vo svojej
ponuke za zastupiteľne xDSL a FTTx prístupom. Preto môže mať zákazník v rámci
balíčkov prístup prostredníctvom jednej z troch technológií dostupných na danom
adresnom bode.
Záver hodnotenia zastupiteľnosti
Sumarizácia zastupiteľnosti k službám poskytovaným prostredníctvom FWA:


nízke zastúpenie prístupov FWA vo väčších mestách,



výrazné vyššia cena služieb v porovnaní s ponukami xDSL a FTTx, avšak
zohľadňuje najmä individuálne riešenia a garantované parametre služieb,



kvalita pripojenia prostredníctvom technológie FWA je menej výkonná
v porovnaní s metalickou/optickou/hybridno-koaxiálnou sieťou, pokiaľ ide
o kapacitu, oneskorenie a spoľahlivosť,
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Kvalita hromadne poskytovaných služieb je neporovnateľne nižšia
v porovnaní so službami xDSL a FTTx. Prístup je zdieľaný často až medzi
niekoľkými desiatkami zákazníkov.



Spoločnosť ST považuje prístupy FWA za zastupiteľné technológiám xDSL
a FTTx v rámci svojich balíčkov.

Hoci podľa spoločnosti ST, prístupy prostredníctvom FWA technológie sú
zastupiteľne xDSL a FTTx prístupom, podľa názoru úradu uvedené kvalitatívne
charakteristiky služieb poskytovaných prostredníctvom fixného bezdrôtového prístupu
v licencovaných pásmach nie sú dostatočne porovnateľné na to, aby boli považované
za plne zastupiteľné k službám poskytovaným prostredníctvom technológie xDSL a
FTTx na maloobchodnej úrovni, t. j. z pohľadu koncového užívateľa. Avšak úrad
pripúšťa, že technológia FWA vytvára nepriamy konkurenčný tlak na trhu
širokopásmového prístupu k internetu.
2.1.4.6.

Širokopásmový prístup prostredníctvom bezdrôtovej technológie FIX
LTE

Širokopásmové pripojenie prostredníctvom technológie FIX LTE je na
Slovensku dostupné od roku 2017. Podľa údajov z EZD k 30.06.2021, prístupy
prostredníctvom technológie sú dostupné takmer na celom území Slovenska a majú
98,4% pokrytie.
Počet aktívnych FIX LTE prístupov na Slovensku rýchlo rastie, avšak je výrazne
menši oproti xDSL a FTTx technológiám (Graf 43).
Graf 43 Vývoj počtu prístupov k internetu prostredníctvom technológií FIX LTE, xDSL a FTTx na
Slovensku (2015-1p 2021)
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Zdroj: Elektronický zber dát

Podľa Grafu 44, FIX LTE poskytuje porovnateľné prenosové rýchlosti
v porovnaní s xDSL prístupmi. Viac ako 56% prístupov je poskytovaných rýchlosťou v
intervale 10 Mbit/s – 30 Mbit/s.
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Graf 44 Rýchlosti technológie FIX LTE, xDSL a FTTx na Slovensku k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Rovnako ako aj iné technológie bezdrôtového širokopásmového prístupu,
technológia FIX LTE má pomerne nízke zastúpenie vo veľkých mestách a využíva sa
najmä v menších obciach (Graf 45).
Graf 45 Porovnanie podielu počtu FIX LTE, xDSL a FTTx prístupov na celkovom počte širokopásmových
prístupov v krajských mestách SR k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Objem prevádzky užívateľov FIX LTE za mesiac je v priemere 90,9 GB, čo je
výrazne nižšie ako objem prevádzky užívateľov xDSL a FTTx; Graf 46.
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Graf 46 Priemerný mesačný objem prevádzky v Gigabajtoch na užívateľa za jeden mesiac v prvej
polovici roka 2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

V súčasnej dobe ponúka prístup k sieti internet prostredníctvom FIX LTE 17
poskytovateľov. Najvýznamnejšími poskytovateľmi sú spoločnosti Orange, O2
Slovakia, s. r. o. (ďalej „O2“), a SWAN. Ako je viditeľné v Grafe 47, ku 30.06.2021 je
najväčším poskytovateľom FIX LTE na slovenskom telekomunikačnom trhu
spoločnosť Orange s trhovým podielom ....% (predmet OT).
Graf 47 Trhový podiel poskytovateľov technológie FIX LTE na Slovensku k 30.06.2021 (predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Hodnotenie technických vlastností
FIX LTE predstavuje bezdrôtový prístup k internetu na pevnom mieste
poskytovaný prostredníctvom technológie LTE a v budúcnosti tiež s využitím
technológií 5G. Zahrnuté sú tak služby čisto fixného charakteru, ako aj služby
nomadického charakteru. Služba čisto fixného charakteru je taká služba, ktorá je
poskytovaná na jednej inštalačnej adrese. Nomadickou službou sa rozumie taký
spôsob poskytovania služby, ktorý nie je obmedzený na jedno pevné miesto, ale
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možno k nej pristupovať z viacerých pevných miest či z ľubovoľného miesta v rámci
pokrytia siete.
Technológia FIX LTE s fixným charakterom je služba, ktorá je poskytovaná v
jedinom konkrétnom mieste pripojenia, ktoré si účastník pre využívanie služby zvolí
v zákazníckej zmluve (väčšinou tzv. inštalačná adresa).
Príjem LTE signálu je zabezpečený anténou v puzdre, ktorá je umiestnená
v exteriéri a je pripojená káblom Power-over-Ethernet k vnútornému smerovaču. V
interiéri je umiestnené malé zariadenie - router, umožňujúci pripojenie zariadení
káblom alebo domácou WiFi sieťou.
FIX LTE 4G umožňuje rýchlosti prenosu signálu 300 Mbit/s pre downstream
a 75 Mbit/s pre upstream a ma dosah 3-6 km. FIX LTE 5G ponúka rýchlosti prenosu
10/1 Gbit/s s rovnakým rozsahom 3-6 km.
V súčasnosti spoločnosti postupne modernizujú svoje technológie na 4G a 5G,
ako aj plánujú rozširovať pokrytie 5G sieťou s vysokorýchlostným pevným prepojením
prevažne v husto osídlených lokalitách. Spoločnosť O2 plánuje do 3 rokov zvýšiť
pokrytie obyvateľstva z ....% (predmet OT) na ....% (predmet OT) na rýchlosti 1 Gbit/s.
Štruktúra ponuky služieb a ceny
Cenové ponuky prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom
technológie FIX LTE spoločnosti Orange sú uvedené v Tabuľke 16. Jednorazový
inštalačný poplatok pre tieto služby v prípade zmluvy bez viazanosti je 146,40 EUR,
ktorý klesá na 73,20 EUR v prípade 24 mesačnej viazanosti a na 14,64 EUR v prípade
48 mesačnej viazanosti. Taktiež všetky účastnícke programy sú dostupné so zľavami
v zmluvách s viazanosťou 24 a 48 mesiacov. Mesačný limit pre objem prenosu dát pri
základnej rýchlosti prenosu dát v ponukách pre firmy je 300 GB v programe Optimal,
po vyčerpaní ktorého rýchlosť klesne na 512 kbit/s v oboch smeroch a 400 GB
v programe Premium, po prekročení ktorého rýchlosť klesne na 1 024 kbit/s. Pre
domácnosti, objemový limit je 60 GB pre služby Home Basic 4G a Home Optimal 4G,
po vyčerpaní ktorého rýchlosť klesne na 128 kbit/s, a 300 GB pre Home Premium 4G,
po prekročení ktorého rýchlosť klesne na 256 kbit/s.
Tabuľka 16 Porovnanie ponúk pripojenia prostredníctvom širokopásmového prístupu FIX LTE
spoločnosti Orange
Poskytovateľ
služieb

Produkt

Download
v Mbit/s

Upload
v Mbit/s

Cena za používanie v
EUR/mesiac

FUP

Orange

Internet pre firmy Optimal

50

10

33 EUR

300 GB

Orange

Internet pre firmy Premium

300

50

53 EUR

400 GB

Orange

Home Basic 4G

15

1

13 EUR

60 GB

Orange

Home Optimal 4G

15

2

18 EUR

60 GB

Orange

Home Premium 4G

30

3

23 EUR

300 GB

Zdroj: Orange. Cenník služby internet pre firmy platný k

57

Dostupné na: https://www.orange.sk/cennik
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Ponuka služieb FIX LTE spoločnosti O2 je uvedená v Tabuľke 17. Po dosiahnutí
definovaných limitov čerpania dát sa maximálna prenosová rýchlosť zníži na 2/1 Mbit/s
pre všetky účastnícke programy. Jednorazový inštalačný poplatok za službu O2
Internet na doma je 35 EUR.
Tabuľka 17 Porovnanie ponúk pripojenia prostredníctvom širokopásmového prístupu FIX LTE
spoločnosti O2
Poskytovateľ
služieb

Produkt

Download
v Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie
v EUR/mesiac

FUP

O2

Biely O2 Internet na doma

15

2

17 EUR

250 GB

O2

Modrý O2 Internet na doma

15

2

17 EUR

500 GB

O2

Strieborný O2 Internet na doma

30

2

22 EUR

1 TB

O2

Zlatý O2 Internet na doma

100

10

27 EUR

1,5 TB

O2

Platinový O2 Internet na doma

150

10

32 EUR

2 TB

Zdroj: O2 Cenník platný k 31.12.202158

Pripojenie prostredníctvom technológie FIX LTE spoločnosti SWAN je
limitované FUP v objeme 150 GB. Po vyčerpaní limitu v ktoromkoľvek smere (in alebo
out) za 1 kalendárny týždeň, prenosová rýchlosť sa pre všetky typy prevádzky
(prenášaných dát) znižuje na 6/1 Mb/s do konca kalendárneho týždňa.59 Uvedené
ponuky sú dostupné so zľavou 5 EUR v prípade viazanosti 12 a 24 mesiaca. Okrem
toho, musí zákazník zaplatiť jednorazový poplatok za zriadenie služby vo výške 249,99
EUR (149,99 EUR – v prípade 12-mesačnej viazanosti a 49,99 EUR – 24-mesačnej).
Tabuľka 18 Porovnanie ponúk pripojenia prostredníctvom širokopásmového prístupu FIX LTE
spoločnosti SWAN
Poskytovateľ
služieb

Produkt

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie v
EUR/mesiac

FUP

SWAN

Internet S

15

2

14,99 EUR

150 GB

SWAN

Internet M

30

5

19,99 EUR

150 GB

SWAN

Internet L

70

5

24,99 EUR

150 GB

Zdroj: SWAN CENNÍK SLUŽIEB platný k 31.12.202160

Porovnanie ponúk operátorov na technológiách FIX LTE, xDSL a FTTx je
uvedené v Tabuľke 19. Ako je viditeľné z tabuľky, prístupy prostredníctvom FIX LTE
od spoločnosti Orange pre domácnosti sú porovnateľne s prístupmi VDSL. V prípade
prístupov s vyššími kvalitatívnymi parametrami v ponukách pre firmy porovnateľnými
s prístupom cez FTTx, je ponuka Orange viac ako dvakrát drahšia. Okrem toho si
takéto prístupy vyžiadajú inštalačný poplatok, čo ešte viac zvyšuje priemernú mesačnú
cenu. Zároveň, ponuky spoločností O2 a SWAN sú porovnateľné s produktami
58
59
60

Dostupné na: https://www.o2.sk/podpora/centrum-podpory/cennik
SWAN. Cenník služieb SWAN platný od 25.11.2021. Dostupné na: Dostupné na: https://lnk.sk/xgj0
Dostupné na: https://www.swan.sk/domacnosti/pomoc-a-podpora/dokumenty
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širokopásmového prístupu k internetu na VDSL a FTTx technológiách, ale majú
stanovené dátové limity. Rozsah FUP však výrazne nepresahuje obvyklý priemerný
rozsah využívania služby inými účastníkmi, a preto by nemal byť pre klienta významne
reštriktívnym.
Tabuľka 19 Porovnanie ponúk pripojenia prostredníctvom širokopásmového prístupu FIX LTE, xDSL a
FTTx
Poskytovateľ Produkt
služieb

Technológia Download Upload v Cena za
v Mbit/s
Mbit/s
používanie v
EUR/mesiac

Orange

Internet pre firmy
Premium

FIX LTE

Orange

Viazanosť v
mesiacoch

FUP

300

50

53 EUR

300 GB

Home Premium 4G FIX LTE

30

3

23 EUR

300 GB

O2

Zlatý O2 Internet na FIX LTE
doma

100

10

27 EUR

1,5 TB

SWAN

Internet L

FIX LTE

70

5

24,99 EUR

150 GB

ST

KlasikNET Štart+

VDSL

26

2,4

19 EUR

ST

Magio Internet XL

FTTx

100

10

20 EUR

ST

OptikNET Ideál

FTTx

350

70

21 EUR

Orange

Hope Optimal Fiber FTTx
Partner

250

25

18 EUR

24

-

24

x1,5
priemer
u

Zdroj: cenníky operátorov platné k 31.12.2021

Záver hodnotenia zastupiteľnosti
Sumarizácia zastupiteľnosti k službám poskytovaným prostredníctvom FIX
LTE:


nízke zastúpenie prístupov FIX LTE vo väčších mestách,



výrazné rozdiely v cenových ponukách poskytovateľov,



niekoľko násobne vyššia cena služieb v prípade prístupov s vyššími
kvalitatívnymi parametrami a vysoký poplatok na zriadenie služby
dominantného poskytovateľa,



FIX LTE je vysoko citlivé na zlé poveternostné podmienky, vplyvom ktorých
sa výrazne zhoršuje kvalita pripojenia,



nie je možné zaručiť poskytovanú rýchlosť prenosu dát. Kvalita služieb je
neporovnateľne nižšia v porovnaní so službami xDSL a FTTx. Prístup je
zdieľaný často až medzi niekoľkými desiatkami zákazníkov.

Na základe uvedených argumentov služby poskytované prostredníctvom FIX
LTE úrad nepovažuje za zastupiteľné na maloobchodnej úrovni, t. j. z pohľadu
koncového užívateľa, k službám poskytovaným prostredníctvom technológie xDSL a
FTTx.
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2.1.4.7.

Širokopásmový prístup prostredníctvom mobilných technológií (ďalej
„prístup 3G, 4G a 5G“)

Širokopásmový prístup prostredníctvom mobilných technológií má najvyššiu
penetráciu v severských a západných krajinách ako Švédsko, Holandsko, Dánsko
a Španielsko, kde sa penetrácia pohybuje nad 85% (počet predplatených mobilných
dátových služieb na 100 osôb. Obyvateľstvo je definovane vekovou kategóriou 16-74).
Slovensko sa nachádza pod európskym priemerom s penetráciou 67%.
Graf 48 Penetrácia širokopásmového pripojenia prostredníctvom mobilných technológií v EÚ, 2021
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Zdroj: Európska komisia61

Mobilný širokopásmový internet sa v posledných rokoch rapídne rozšíril, keď
počet maloobchodných prístupov v mobilnej sieti tvoril k 30.6.2021 viac ako 5 miliónov,
čo predstavuje 2,9 násobok počtu fixných prístupov. Z hľadiska geografického pokrytia
dosiahla spoločnosť Orange, ktorá má ku prvému polroku 2021 najvyššie pokrytie
územia Slovenska, pokrytie technológiou UMTS takmer ....% (predmet OT) populácie
a technológiou 4G – ....% (predmet OT) populácie. Do mobilných prístupov sú
započítané všetky pripojenia s technológiou rovnou alebo vyššou ako 3G a môžeme
ich rozdeliť do troch skupín, ktoré ďalej analyzujeme:
a) Širokopásmový prístup k internetu prostredníctvom SIM karty - bežné
hlasové a dátové služby (pay as you go),
b) Širokopásmový prístup k internetu prostredníctvom SIM karty - balíčkové
ponuky a dátové balíčky popri hlasovej službe,
c) Širokopásmový prístup k internetu prostredníctvom dátových kariet
vyhradených na prístup k internetu (cez modem/dongle).

61

Broadband Connectivity in the Digital Economy and Society Index. Mobile broadband take-up. Dostupné na:
https://lnk.sk/qjn4
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Graf 49 Mobilné prístupy na Slovensku k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Mobilný širokopásmový prístup na Slovensku je poskytovaný prostredníctvom
3G, 4G a 5G technológie, pričom 3G technológia je využívaná minimálne, čo je možné
vidieť z nasledujúceho grafu. Do kategórie 3G je započítaný len taký prístup, ktorý
počas sledovaného obdobia nemal žiadnu 4G, ani 5G prevádzku. V nasledujúcom
grafe nie sú zahrnuté prístupy, ktoré neboli v sledovanom období aktívne (prepaid –
aktivita sa posudzuje len za posledné 3 mesiace). Vzhľadom na nízke pokrytie 5G nie
sú zobrazené prístupy, ktoré boli pripojené v sledovanom období do 5G siete.
Mobilní operátori zároveň potvrdili, že plánujú postupne migrovať svoje 3G siete
na 4G, prípadne 5G technológiu.
Graf 50 Podiel 3G a 4G technológie na využívaní mobilného širokopásmového prístupu na Slovensku
k 30.06.2021
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Zdroj: Elektronický zber dát

Mobilný širokopásmový prístup 3G a 4G na Slovensku ponúkajú spoločnosti
O2, ST, Orange a SWAN Mobile, a. s. (ďalej „SWAN“, nakoľko od 01.01.2022 došlo
k zlúčeniu spoločností SWAN, a. s. a SWAN Mobile, a. s. a zároveň spoločnosť SWAN
Mobile, a. s. zmenila k 01.01.2022 svoje obchodné meno na SWAN, a. s.,
z uvedeného dôvodu bude tento dokument pre obe spoločnosti používať jednotný
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názov), pričom spoločnosť SWAN ponúka 4G pripojenie a 3G pripojenie
prostredníctvom národného roamingu od spoločnosti Orange. Ako je možne vidieť
z Grafu 51, najväčšie pokrytie signálom na území Slovenska má spoločnosť Orange.
Podobne má spoločnosť Orange najvyššie pokrytie na základe percentuálneho podielu
obyvateľstva, keďže spoločnosť pokrýva ....% (predmet OT) obyvateľstva
technológiou 3G a ....% (predmet OT) technológiou 4G.
Graf 51 Pokrytie územia SR sieťou 3G a 4G ku 30.06.2021 (predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Hodnotenie technických vlastností
Technológia 4G (LTE - Long Term Evolution) bola prvýkrát komerčne spustená
v roku 2009 vo Švédsku62, pričom na Slovensku bola komerčná prevádzka spustená
spoločnosťou ST v novembri 2013.63 Tomuto predchádzalo testovanie spoločnosťou
O2 v roku 2012 v niekoľkých obciach neďaleko Bratislavy.
Jednou z kľúčových udalostí, ktoré predchádzali zavedeniu, ako aj rozširovaniu
4G na Slovensku bola v roku 2014 aukcia frekvencií 800, 1800 a 2600 MHz, ktoré sú
vhodné pre prevádzku 4G. Podniky na seba v priebehu výberového konania prevzali
nasledovné záväzky64:
1. Držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného
pásma 800 MHz, je povinný pokryť prostredníctvom svojej vlastnej siete
používajúcej pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 800 MHz mobilnými
komunikačnými službami:


minimálne 25% obyvateľstva SR najneskôr do 31.12.2015,



minimálne 50% obyvateľstva SR najneskôr do 31.12.2017,



minimálne 70% obyvateľstva SR najneskôr do 31.12.2018.

62

TechSpot. Sweden has the world’s fastest 4G LTE speeds, US ranks 8 th overall. February 14, 2013. Dostupné
na: http://www.techspot.com/news/51645-sweden-has-the-worlds-fastest-4g-lte-speeds-us-ranks-8th-overall.html
63 Slovak Telekom. História a míľniky. Dostupné na: https://www.telekom.sk/o-spolocnosti/historia-a-milniky
64 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb. Povolenia vydané po elektronickej aukcii
(800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz). Dostupné na: https://lnk.sk/ntlz
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2. Držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného
pásma 2600 MHz, je povinný pokryť prostredníctvom svojej vlastnej siete
používajúcej pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 2600 MHz mobilnými
komunikačnými službami:


10% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31.12.2015,



25% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31.12.2018.

3. Držiteľ individuálneho povolenia je povinný garantovať minimálnu prenosovú
rýchlosť pre koncového užívateľa služby (bez agregácie), čo znamená, že je
prenosová rýchlosť pri vonkajšom príjme (outdoor):


Vo frekvenčnom pásme 800 MHz: 2 Mbit/s pre zostupný smer (download)
a 256 kbit/s pre vzostupný smer (upload),



Vo frekvenčnom pásme 2600 MHz: 2 Mbit/s pre zostupný smer (download)
a 256 kbit/s pre vzostupný smer (upload),



Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz: 12,2 kbit/s v prípade technológie GSM
pre hlasové telefonické služby a 2 Mbit/s pre zostupný smer (download)
a 256 kbit/s pre vzostupný smer (upload).

4. Držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného
pásma 1800 MHz, je povinný pokryť prostredníctvom svojej vlastnej siete
používajúcej pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz mobilnými
komunikačnými službami:


25% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31.12.2015,



50% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31.12.2018.

Aktuálne je 4G mobilné pripojenie poskytované všetkými 4 mobilnými
operátormi ST, Orange, O2 a SWAN Podľa počtu aktívnych 4G prístupov mala
k prvému polroku 2021 najväčší trhový podiel spoločnosť Orange. V nasledujúcom
grafe sa do kategórie 4G nezapočítavajú prístupy, ktoré počas sledovaného obdobia
mali iba 3G prevádzku.
Graf 52 Trhový podiel poskytovateľov mobilného širokopásmového prístupu 4G na Slovensku k
30.06.2021 (predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát
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Podľa informácií najväčšieho poskytovateľa 4G siete na Orange, je rozdiel
medzi maximálnou teoretickou rýchlosťou medzi 3G a 4G sieťou značný, ako je
zobrazené v Tabuľke 20. Maximálne rýchlosti sťahovania dát v prípade 3G technológie
sú na úrovni 21-42 Mbit/s, pričom pri 4G je maximálna teoretická rýchlosť 100-680
Mbit/s v závislosti od lokality. Maximálna teoretická rýchlosť 680 Mbit/s je dostupná
v 21 mestách na Slovensku.65 Spoločnosť Orange plánuje vypnutie 3G siete do roku
2025 a využitie týchto frekvencií pre 4G sieť.
Tabuľka 20 Porovnanie maximálnej teoretickej rýchlosti 3G a 4G siete na Slovensku, Orange
Mobilná technológia

Sťahovanie dát v Mbit/s

Odosielanie dát v Mbit/s

3G (HSPA+/HSUPA)

42/21

5,76

4G

100

50

4G

200

50

4G +

300

75

4G+ (21 miest)

680

100

5G

1 300

130

Zdroj: internetové stránky Orange

V súčasnosti prebieha vývoj 5G sietí, pričom aktívne sa v tomto smere angažuje
spoločnosť Samsung, ktorá vyvinula prototyp 5G antény skladajúci sa zo 64 prvkov s
technológiou elektronickej kontroly nad smerom signálu. Spoločnosti Samsung
plánovala v roku 2020 v 5G sieťach bezdrôtovo prenášať dáta rýchlosťou až 10 Gb/s.66
V apríli 2020 spoločnosť oznámila, že dosiahla približne 4,3 Gb/s na dvoch testovacích
mobilných zariadeniach a najvyššiu rýchlosť sťahovania 5G v odvetví, a to 8,5 Gb/s vo
viacerých zariadeniach.67 V máji 2021 dosiahol Samsung ďalší rekord, keď s použitím
nového flexibilného prístupu v technológii EN-DC dosiahol rýchlosť prenosu dát 5,23
Gb/s.68 Rýchlosť okolo 1 Gb/s sa pritom údajne podarilo dosiahnuť do vzdialenosti 2
km od základňovej stanice.
Pre prvé nasadenie sietí FWA založených na technológii 5G sa preferovaným
pásmom stalo 28 GHz. 69 V súčasnosti EK harmonizovala používanie pásiem 700
MHz, 3,6 GHz, a 26 GHz na zavádzanie 5G v celej EÚ.70
Pre 5G na Slovensku sa budú používať frekvencie z pásma 700 MHz, ako aj
pásma 3,4-3,8 GHz, ktoré operátori majú už niekoľko rokov pridelené a používajú na
nomádske 4G siete.71 Aukcia frekvencií pre 5G na Slovensku sa konala v novembri
2020, kedy úrad pridelil frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz a zostatok
frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz. Tieto frekvencie si medzi
sebou rozdelili spoločnosti Orange, O2 , ST, a SWAN. Podniky na seba v priebehu
výberového konania prevzali nasledovné záväzky:
65
66
67
68
69
70
71

Živé: Orange veľmi zrýchlil 4G sieť, august 2020. Dostupné na: https://lnk.sk/ehmj
ZdNet: Samsung wants to bring 5G online by 2020. Dostupné na: https://lnk.sk/lvqs
Samsung Newsroom U.S Dostupné na: https://lnk.sk/mjs0
Samsung Newsroom U.S Dostupné na: https://lnk.sk/jlxv
Samsung. 5G Fixed Wireless Access. White paper. Dostupné na: https://lnk.sk/yehw
European Commission. 5G: Questions and answers. Dostupné na: https://lnk.sk/jg23
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb.5G. Dostupné na: https://lnk.sk/aewv
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1. Držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného
pásma 700 MHz, je povinný pokryť prostredníctvom svojej vlastnej siete
používajúcej pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz mobilnými
komunikačnými službami72:


Diaľnice,
rýchlostne
cesty,
paneurópske
železnične
koridory
a vnútrozemské vodné cesty medzinárodného významu do 31.12.2025;



Minimálne 95% obyvateľstva každého krajského mesta Slovenskej
republiky sieťou 5G do 31.12.2025;



90% obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest na území Slovenskej
republiky sieťou 5G do 31.12.2027;



70% obyvateľstva Slovenskej republiky sieťou 5G do 31.12.2027.

Nad rámec rozvojových kritérií stanovených v individuálnom povolení na
využívanie frekvencií v pásme 700 MHz, spoločnosť O2 uvádza, že do 3 rokov plánuje
poskytovať prístup k širokopásmovému internetu na úrovni do 1Gb/s na 5G sieti pre
............. (predmet OT) populácie.
Štruktúra ponuky služieb a ceny
Maximálne teoretické rýchlosti mobilného širokopásmového internetu sú
porovnateľné s ponukou sietí nových generácií, avšak najvýraznejším rozdielom je
maximálny objem dát, ktorý je možné preniesť za plnej rýchlosti.
Ako príklad je možné uviesť porovnanie ponúk ST na poskytovanie fixného
a mobilného širokopásmového prístupu k internetu. Kým pri fixnej xDSL a FTTx
ponuke od ST FUP sa neuplatňuje, pri mobilnom internete od ST je FUP medzi 1-15
GB v závislosti od ceny. Rýchlosť po prekročení limitu klesá na 64 kbit/s.
Tabuľka 21 Porovnanie ponuky mobilného internetu spoločnosti ST
Podnik

Ponuka

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie
na mesiac

FUP

ST

Mobilný Internet S

375

50

5,99 EUR

1 GB

ST

Mobilný Internet M

375

50

17,99 EUR

5 GB

ST

Mobilný Internet L

375

50

29,99 EUR

15 GB

Zdroj: ST Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete časť B platný k 31.12.202173

Podobne, spoločnosť Orange pri fixnej xDSL a FTTx ponuke definuje
maximálny limit čerpania dát ako 1,5 násobok priemernej miery využívania tohto
programu inými účastníčkami. Pri ponukách mobilného internetu, limit prenosu dát je
2 až 50 GB v závislosti od ponuky. Po prekročení tohto limitu maximálna teoreticky
dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania a odosielania dát klesá na úroveň 128 kbit/s.

72

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb. Povolenia vydané po elektronickej aukcii
(700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz). Dostupné na: https://lnk.sk/m289
73 Dostupné na: https://lnk.sk/evzd
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Tabuľka 22 Porovnanie ponuky mobilného internetu spoločnosti Orange
Podnik

Ponuka

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie
na mesiac

FUP

Orange

Data Basic

300

75

10 EUR

2 GB

Orange

Data Optimal

300

75

15 EUR

5 GB

Orange

Data Premium

300

75

20 EUR

10 GB

Orange

Data Extra

300

75

25 EUR

20 GB

Orange

Data Exclusive

300

75

50 EUR

50 GB

Zdroj: Orange, Cenník služieb platný k 31.12.202174

Spoločnosť O2 ponúka dátové služby len v rámci paušálov v kombinácii
s volaniami, SMS a MMS. Maximálne prenosové rýchlosti programov služieb
s obmedzenými dátami sú uvedené v Tabuľka 23. Po vyčerpaní voľného objemu dát
sa prenos dát zastaví.
Tabuľka 23 Rýchlosť internetového pripojenia v programoch s obmedzenými dátami spoločnosti O2
Mobilná technológia

Sťahovanie dát v Mbit/s

Odosielanie dát v Mbit/s

3G

42

22

4G

73

25

5G

1 223

90

Zdroj: O2. Cenník platný k 31.12.202175

Tabuľka 24 znázorňuje cenovú ponuku spoločnosti O2 v rámci balíčka O2 Dáta.
Objem voľných dát bez bonusu na zariadenia závisí od zvoleného paušálu a pohybuje
sa medzi 5 GB a 20 GB. Po prekročení objemu voľných dát, budú účastníkovi účtované
príplatky vo výške 0,0036 EUR/Mbit.
Tabuľka 24 Porovnanie ponuky mobilného internetu spoločnosti O2
Podnik

Ponuka

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie
na mesiac

FUP

O2

O2 Dáta Modre

73

25

17 EUR

5

O2

O2 Dáta Strieborne

73

25

22 EUR

10

O2

O2 Dáta Zlate

73

25

32 EUR

20

Zdroj: O2 Cenník platný k 31.12.202176

SWAN poskytuje mobilné služby, vrátane mobilného prístupu k internetu, pod
značkou operátora 4ka. Spoločnosť uvádza, že „....... ........ .. ........ . ... ... ..... .. ........
...... ....... ........ .. ......................................................................“ (predmet OT). Ponuka
spoločnosti SWAN je zobrazená v Tabuľke 25. 4ka ponúka zákazníkom dátové
balíčky, ako aj paušály. Dátové balíčky Denné nekonečno a Giga s obnovou sú
doplnkovým voliteľným balíčkom k paušálu SLOBODA na faktúru a je možné si ich
aktivovať počas platnosti paušálu SLOBODA na faktúru počas zúčtovacieho obdobia.

74
75
76

Dostupné na: https://www.orange.sk/cennik
Dostupné na: https://www.o2.sk/podpora/centrum-podpory/cennik
Dostupné na: https://www.o2.sk/podpora/centrum-podpory/cennik
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Dátové balíčky Dáta navyše pre Sloboda 100, Sloboda 300 a Sloboda ∞ je
možné aktivovať výlučne ako doplnok aktívneho nového paušálu Sloboda 100,
Sloboda 300 alebo Sloboda ∞. Každý dátový balíček je platný vždy do vyčerpania v
ňom zahrnutého objemu dát alebo jeden mesiac od jeho aktivácie (čo nastane skôr),
maximálne však do dňa automatickej obnovy nového paušálu SLOBODA.
Dátový paušál Sloboda dáta je samostatná služba a ponúka zákazníkom
neobmedzený objem dát v Slovenskej republike. Operátor však uplatňuje zásady
správneho využívania, čo znamená, že využívanie nekonečných či neobmedzených
nových paušálov či balíčkov je obmedzené rozsahom, ktorý nie je výrazne nad rámec
obvyklej priemernej miery využívania služby inými účastníkmi. Limit je aktuálne v
objeme 300 GB za jeden mesiac.
Tabuľka 25 Porovnanie ponuky mobilného internetu spoločnosti SWAN
Podnik

Ponuka

Download v
Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie
na mesiac

FUP

SWAN – 4ka

Dáta navyše pre
Sloboda 100

50

10

5 EUR

10 GB

SWAN – 4ka

Dáta navyše pre
Sloboda 300

50

10

5 EUR

15 GB

SWAN – 4ka

Dáta navyše pre
Sloboda ∞

50

10

5 EUR

nekonečné
dáta

SWAN – 4ka

Giga

50

10

2 EUR

1 GB

SWAN – 4ka

Denne nekonečno

50

10

1,50 EUR/deň

15 GB

SWAN – 4ka

Sloboda dáta

50

10

14 EUR

300 GB

Zdroj: 4ka. Cenník služieb platný k 31.12.202177

Tabuľka 26 uvádza porovnanie ponúk mobilných operátorov, pričom zahŕňa len
balíčky, v ktorých je internet primárnym produktom a za ostatné služby (SMS, hlas
atď.) musí zákazník platiť podľa cenníka. Spomedzi mobilných operátorov SWAN –
4ka a O2 umožňujú zákazníkom nižšie prenosové rýchlosti v porovnaní s ponukami
od Orange a ST.
Z porovnania ponuky mobilného širokopásmového internetu s prístupmi cez
xDSL a FTTx vyplýva, že cena za služby mobilného internetu s podobnými
kvalitatívnymi parametrami v nižších rýchlostných kategóriách je lacnejšia (ponuky
SWAN a O2). Avšak tieto programy majú definovaný dátový limit, po prekročení
ktorého musí zákazník platiť za každý ďalší využitý Mbit.
Vo vyšších rýchlostných kategóriách (ponuky ST a Orange) síce sú maximálne
teoretické rýchlosti prístupu cez mobilný širokopásmový internet vyššie a cena je
porovnateľná, ale je to len v prípade programov, ktoré významne obmedzujú množstvo
prenesených dát bežnou rýchlosťou. Po prekročení FUP limitu rýchlosť prístupu
rapídne klesá, v prípade spoločnosti Orange až na 128 kbit/s. Zníženie rýchlosti
v prípade mobilného prístupu pri relatívne nízkych limitoch spôsobuje jeho obmedzenú
použiteľnosť.
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Dostupné na: https://www.4ka.sk/cenniky-a-dokumenty#cenniky
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Tabuľka 26 Porovnanie ponuky mobilného internetu, VDSL a FTTx internetu
Poskytovateľ
služieb

Produkt

Technológia

Download
v Mbit/s

Upload
v
Mbit/s

Cena za
používanie
v
EUR/mesiac

SWAN – 4ka

Sloboda
dáta

4G

50

10

4 EUR

300 GB

O2

O2 Dáta
Strieborne

4G

73

25

22 EUR

10 GB

Orange

Data Basic

4G

300

75

10 EUR

2 GB

Orange

Data
Premium

4G

300

75

20 EUR

10 GB

ST

Mobilný
Internet M

4G

375

50

17,99 EUR

5 GB

Orange

Home
Optimal
vDSL

VDSL

50

5

18 EUR

ST

KlasikNet
Ideál+

VDSL

58

4,8

23 EUR

24

ST

OptikNet
Ideál

FTTx

50

10

16 EUR

24

Orange

Home
Optimal
Fiber
Partner

FTTx

250

25

18 EUR

ST

OptikNet
Štart

FTTx

350

70

21 EUR

Viazanosť
v
mesiacoch

FUP

X1,5
priemeru

24

Zdroj: cenníky operátorov platné k 31.12.2021

V prvom polroku 2021 využívalo 4G viac ako 3,9 mil. aktívnych užívateľov,
pričom až 74% z nich tvorili bytoví (tzv. „nefiremní“) zákazníci.78
V posledných rokoch bol zaznamenaný významný nárast počtu mobilných
prístupov. Pri pohľade do budúcnosti je predpokladaný trend postupného zvyšovania
prevádzky vzhľadom na neustály rozvoj infraštruktúry, predovšetkým v oblasti 4G
a 5G.
S cieľom zistenia rozdielov v zákazníckom správaní uskutočnil úrad porovnanie
jednotlivých technológií z pohľadu objemu prevádzky za prvý polrok 2021 prepočítaný
na jeden prístup v GB a jeden mesiac, toto porovnanie je zobrazené v grafe nižšie.
Štatistika zahŕňa všetky podniky pôsobiace na trhu prostredníctvom uvedených
prístupov. V nasledujúcom grafe nie sú do výpočtov zahrnuté prístupy, ktoré neboli
v sledovanom období aktívne (prepaid – aktivita sa posudzuje len za posledné 3
mesiace).

78

Elektronický zber dát

81

Graf 53 Objem prevádzky na jeden prístup v Gigabajtoch priemernej mesačnej spotreby za prvý polrok
2021

177,19
144,46

4,11
xDSL

FTTx

Mobilný širokopásmovy prístup 4G

Zdroj: Elektronický zber dát

Grafické znázornenie objemu prevádzky na jeden prístup v GB ukazuje, že
priemerný užívateľ mobilného širokopásmového prístupu prenesie mesačne podstatne
menej dát ako užívateľ prístupov xDSL a FTTx. Tieto rozdiely vyplývajú predovšetkým
z nízkych FUP limitov mobilného internetu, ako aj odlišného správania sa užívateľov
v porovnaní s používateľmi xDSL a FTTx. FUP limity obmedzujú spôsob využívania
mobilného internetu, keď sa zvyčajne pohybujú do 5-10 GB v najvyužívanejších
programoch. Po prekročení limitu sa rýchlosť pripojenia značne spomalí, a to na 0-128
kbit/s. Na základe vyššie uvedeného je možné usúdiť, že mobilný širokopásmový
prístup je značne limitujúci, a preto je využívaný obmedzene a slúži primárne ako
doplnková služba umožňujúca mobilitu užívateľov.
Porovnaním priemerného reálneho objemu prevádzky prostredníctvom xDSL,
FTTx a prostredníctvom mobilného prístupu na jeden prístup za mesiac vidíme, že
cenový rozdiel na GB je niekoľkonásobný, keď pri zákazníckych programoch
poskytnutých prostredníctvom pevných technológií FUP sa neuplatňuje, a v prípade
programov mobilného internetu cena využitého GB sa pohybuje medzi 1 až 6 EUR.
Podľa stanoviska ST je objem voľných dát v plnej rýchlosti, ktoré mobilní
operátori ponúkajú zákazníkom, výrazne vyšší ako spotreba na ADSL produktoch
zákazníkmi ST. Navyše, výrazný nárast pokrytia a kapacity 4G sietí od poslednej
analýzy umožnil aj dovtedy výlučne mobilným operátorom začať vo veľkom poskytovať
služby pevného internetu prostredníctvom 4G sietí. Výraznou výhodou 4G siete je
práve široká dostupnosť vo vidieckych oblastiach, vrátane území nepokrytých DSL
sieťou. Z týchto dôvodov vníma inkumbent štandardný mobilný internet za plné
zastupiteľný s pevným internetom na báze DSL resp. inými pevnými sieťami.
Avšak úrad na základe vyššie uvedených argumentov, nepovažuje
širokopásmový prístup k internetu prevádzkovaný prostredníctvom mobilnej siete za
zastupiteľný voči fixnému pripojeniu. Rovnako podľa názoru BEREC, hoci sa
nedostatočná nahraditeľnosť môže v budúcnosti zmierniť, v súčasnosti je predčasné
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považovať pevné bezdrôtové technológie za účinné nepriame obmedzenie. 79 Úrad
však pripúšťa, že mobilné technológie vytvárajú významný konkurenčný tlak na trh
širokopásmových služieb, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou popri
rozširovaní 5G sietí silnieť.
Na záver tohto bodu úrad uvádza, že mobilní operátori sa rozhodli vymeniť si
frekvencie v pásme 1 800 MHz (refarming), všetci tak budú mať k dispozícii celistvé
úseky frekvenčného spektra, čím sa zefektívnia ich mobilné siete. Reálne tak budú
vedieť využiť pásmo naplno. Operátori tak budú lepšie pripravení aj na koexistenciu
2G, 4G a 5G. Ukončenie technickej realizácie refarmingu sa odhaduje najneskôr na
jún 2022.
Záver hodnotenia zastupiteľnosti
Pri rozhodovaní o zastupiteľnosti je dôležité brať do úvahy všetky faktory, ktoré
vplývajú na zastupiteľnosť mobilného prístupu k prístupu prostredníctvom xDSL a
FTTx z pohľadu koncových užívateľov. Je potrebné zohľadniť faktory ako cena,
stabilita pripojenia, maximálna rýchlosť prenosu dát v smere k užívateľovi, ako aj od
užívateľa reálne dosahovaná rýchlosť prenosu dát, dátové limity, zriaďovacie náklady
služby a podobne.
Analýza zastupiteľnosti mobilného širokopásmového internetu v krajinách EÚ
poukazuje na to, že regulačné úrady nepovažujú mobilný prístup za zastupiteľný
s výnimkou Rakúska, Talianska, Maďarska, Rumunska, Belgicka a Česka. Nórsky
regulátor rozhodol, že mobilný širokopásmový prístup nie je dostatočne nahraditeľný
pevným širokopásmovým prístupom z pohľadu koncového užívateľa. 80 Rovnako
portugalský regulátor Anacom uvádza, že charakteristiky súčasného dopytu v
Portugalsku naďalej vykazujú miernu tendenciu k prevahe komplementárnosti nad
substitúciou pevných a mobilných foriem prístupu. Možnosť substitúcie medzi fixným
a mobilným širokopásmovým prístupom je stále veľmi limitovaná a mobilný prístup má
odlišný cieľový segment zákazníkov.81
Komplementarita mobilného prístupu k širokopásmovému internetu je
významne ovplyvnená charakterom ponuky mobilných operátorov, ktorá je
charakteristická nízkymi FUP s objemom na úrovni niekoľko GB, a tým určuje spôsob
využívania. Veľkosť objemu prenesených dát v plnej rýchlosti, ktorá je v porovnaní
s prístupom prostredníctvom xDSL nižšia o viac ako 97% naznačuje nezastupiteľnosť
daných ponúk.
Po zohľadnení vyššie uvedených faktorov úrad nepovažuje prístup
prostredníctvom mobilných technológií za zastupiteľný voči prístupom xDSL a

79

Stanovisko BEREC k návrhu odporúčania Európskej komisie o relevantných trhoch výrobkov a služieb
podliehajúcich regulácii ex ante z 16. októbra 2020 (BoR (20) 174) (ďalej „Stanovisko BEREC“), str. 17
80 Norwegian Communications Authority (Nkom). Case 1505331. Analysis of the market for wholesale local access
provided at a fixed location (Market 3a) and the market for wholesale central access provided at a fixed location
(Market 3b). Annex 1, 1 November, 2018, ods. 133 Dostupné na: https://lnk.sk/jft2
81 ANACOM. Final decision on the analysis of Wholesale Local Access Markets at a Fixed Location and of
Wholesale Central Access at a Fixed Location for Mass-Market Products, 2017. Str. 43. Dostupné na:
https://www.anacom.pt/streaming/anexo2finalM3a3b_en.pdf?contentId=1416226&field=ATTACHED_FILE
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FTTx v pevnom umiestnení. Úrad zároveň pripúšťa, že mobilné technológie vytvárajú
významný konkurenčný tlak na trh širokopásmového prístupu k internetu.
2.1.4.8.

Prístup k širokopásmovému internetu prostredníctvom ostatných
technológií

Širokopásmový prístup prostredníctvom technológie PLC
PLC technológia bola k 30.06.2021 použitá len v mestách Šaľa a Komárno
(Nitrianskom kraji) a má trhový podiel 0,01%. Prístup je použitý prevažne v obciach,
ktoré nedisponujú alternatívnou fixnou infraštruktúrou. Na Slovensku s PLC
technológiou obchoduje len jedna firma.
Na základe nízkeho využitia bez očakávania výrazného rastu
nepredpokladá, že by táto technológia mala vplyv na konkurenčné prostredie.

sa

Technológia PLC je využívaná v prípadoch nedostupnosti alternatívnej
technológie, čím sa potvrdzuje predpoklad nezastupiteľnosti technológie xDSL a FTTx
technológiou PLC, a teda táto technológia nebola zahrnutá do vymedzenia trhu na
maloobchodnej úrovni.
Širokopásmový prístup prostredníctvom satelitnej technológie
Satelitná technológia disponuje neobmedzenou dostupnosťou, avšak jej
využitie je limitované ako vysokou cenou prístupu, tak aj zriadenia služby. Nevýhodou
využívania satelitu je aj pomerne vysoké oneskorenie, čo sa prejavuje predovšetkým
pri „real-time“ službách ako napr. hlas, videokonferencia, VoIP, online hry a ďalšie.
Na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu prostredníctvom satelitu
existuje v porovnaní s prístupom xDSL či FTTx malý počet poskytovateľov, čo je dané
relatívne nízkym záujmom užívateľov o tento typ prístupu. K 30.06.2021
širokopásmový prístup prostredníctvom satelitnej technológie poskytovala len jedna
spoločnosť.
Celkový počet prístupov na území Slovenska sa pohybuje tesne nad .......
(predmet OT) prístupmi, a to najmä v menších obciach, kde 32% prístupov je
v obciach do 2000 obyvateľov. V percentuálnom vyjadrení je trhový podiel satelitného
prístupu menej ako 0,05% na celkovom počte maloobchodných prístupov
širokopásmového internetu.
Satelitná technológia disponuje neobmedzenou dostupnosťou, avšak jej
využitie je limitované tak vyššou cenou prístupu, ako aj zriadením služby. Nižšie
uvedená Tabuľka 27 predstavuje služby poskytovateľom satelitného širokopásmového
internetu spoločnosti S O F T E L spol. s r.o. (ďalej „SOFTEL“) Ponuky služieb sú
uvedené ako s neobmedzeným objemom dát, avšak tieto ponuky majú limit t. z.
„Prioritných dát“ 15 až 100 GB v závislosti od ponuky. Prekročenie tohto objemu môže
mať vplyv na rýchlosť nahrávania a sťahovania dát v závislosti od zaťaženia IP
prevádzkou a vyťaženosti satelitného transportéru, keďže zákazníci s nevyčerpaným
objemom „Priority dát“ sú uprednostňovaní v šírke pásma voľnej kapacity satelitu.
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Tabuľka 27 Porovnanie ponuky satelitného internetu spoločnosti SOFTEL
Podnik

Ponuka

Download
v Mbit/s

Upload v
Mbit/s

Cena za používanie/
mesiac (24 mesačná
viazanosť)

FUP

SOFTEL

SAT 10

10

3

19,90 EUR

15 GB

SOFTEL

SAT 20

20

3

29,90 EUR

25 GB

SOFTEL

SAT 30

30

6

52,90 EUR

50 GB

SOFTEL

SAT 50

50

6

82,90 EUR

100 GB

Zdroj: SOFTEL. Cenník služieb SAT21 platný k 31.12.202082

Porovnanie satelitného širokopásmového internetu s xDSL a VDSL prístupmi je
uvedené v Tabuľke 28. Z porovnania vyplýva aj nízky dátový limit, ktorý je uplatňovaný
pri satelitnom prístupe, pričom vyššie limity spôsobujú rapídne zvyšovanie cenového
rozdielu.
Tabuľka 28 Porovnanie ponuky satelitného internetu, VDSL a FTTx internetu
Poskytovateľ
služieb

Produkt

Technológia

Download
v Mbit/s

Upload
v Mbit/s

Cena za
používanie
v
EUR/mesiac

Viazanosť
v
mesiacoch

SOFTEL

SAT 10

Satelite

10

3

19,90 EUR

24

SOFTEL

SAT 50

Satelite

50

6

82,90 EUR

ST

KlasikNET
Štart

VDSL

13

2,4

15 EUR

24

ST

KlasikNET
Ideál+

VDSL

58

4,8

23 EUR

24

FTTx

50

10

16 EUR

24

ST

OptikNET
Štart

FUP

15 GB
100
GB
-

Zdroj: cenníky operátorov platné k 31.12.2021

Nízke využitie, ako aj rozdielne produktové a cenové charakteristiky
maloobchodného prístupu k širokopásmovému internetu cez satelitnú technológiu sú
hlavnými dôvodmi, pre ktoré úrad nepovažuje satelitnú technológiu za zastupiteľnú
technológiu na maloobchodnom trhu.
2.1.5. Balíčky služieb
Poskytovanie služieb vo forme balíčkov umožňuje cenové zvýhodňovanie
zákazníkov, ktorí sa rozhodnú využívať viac ako jednu službu od rovnakého
poskytovateľa. Predpokladom je, že zákazník v konečnom dôsledku za služby, ktoré
tvoria obsah balíčka zaplatí menej, ako v prípade, ak by tieto služby nakupoval
samostatne, alebo má nejaký iný benefit ako odmenu za to, že využíva služby
v balíčku.
Balíčky služieb možno na základe množstva zahrnutých služieb rozdeliť na tri
základné typy, a to na takzvané „Quadruple play“ balíčky, ktoré obsahujú hlasové
služby, internet, TV a mobilné služby, „Triple play“ balíčky, ktoré obsahujú kombináciu
82

Dostupné na: https://www.softel.sk/satelitny-internet/
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akýchkoľvek troch služieb a baličky „Double play“, ktoré pozostávajú z kombinácie
akýchkoľvek dvoch služieb.
Dôkazom narastajúceho záujmu predplatiteľov o balíčky služieb je nasledujúci
Graf 54, zachytávajúci vývoj počtu predplatiteľov „Double play“, „Triple play“ a
„Quadruple play“ balíčkov. Z grafu možno pozorovať celkový dlhodobý trend nárastu
množstva predplatiteľov. Najväčší podiel na celkovom počte predplatiteľov za
sledované obdobie majú baličky „Double play“.
Graf 54 Vývoj počtu predplatiteľov balíčkov Double play, Triple play a Quadruple play (2015-1p 2021)
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Zdroj: Elektronický zber dát

Spomedzi balíčkov obsahujúcich širokopásmový prístup k internetu v pevnej
sieti výrazný nárast možno pozorovať pri „Double play“ balíčkoch Pevný Internet + TV
ako je viditeľne v Grafe 55. Balíčky „Double play“ – Hlas (fixný) + Internet, ktoré počas
predchádzajúcej analýzy zaznamenávali rýchly nárast v roku 2013, v sledovanom
období najrýchlejšie klesajú.
Graf 55 Vývoj počtu predplatiteľov balíčkov obsahujúcich širokopásmový prístup k internetu v pevnej
sieti (2015-1p 2021)
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Zdroj: Elektronický zber dát
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1p 2021

Quadruple - play celkom

Zákazník si má možnosť zvoliť balíček obsahujúci želanú kombináciu služieb,
pričom má možnosť si v rámci zvolenej kombinácie služieb vybrať ich rôzne
kvalitatívne parametre.
Podľa vyjadrení operátorov, širokopásmový prístup k internetu sa poskytuje
prostredníctvom technológie, ktorá je dostupná na adrese zákazníka (napr. xDSL,
FTTx, bezdrôtové pripojenie v licencovanom prípadne nelicencovanom pásme atď.).
Operátori zároveň uprednostňujú najmä pripojenie prostredníctvom technológie FTTx,
pretože poskytuje lepšiu kvalitu pripojenia, čo opäť potvrdzuje priamu zastupiteľnosť
FTTx a xDSL. Na účely tejto analýzy sa však úrad zaoberá najmä balíčkami s xDSL
pripojením, keďže táto technológia sa považuje za jednu z primárnych technológií na
maloobchodnom trhu a je na Slovensku najdostupnejšia.
Uvedené fakty možno demonštrovať na príklade produktu „Chytrý balík“
spoločnosti ST, ktorá poskytuje pre svojich zákazníkov všetky uvedené varianty
balíčkov, teda „Triple play“, i varianty „Double play“ – hlasové služby a internet, TV
a internet.
Používateľské rozhranie internetovej stránky ST dáva zákazníkovi možnosť
výberu želanej kombinácie služieb, ako aj ich kvalitatívnych parametrov.
Obrázok 7 Ponuka kombinácie služieb spoločnosti ST
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Zdroj: www.telekom.sk

Pri vytváraní objednávky na webovej stránke zákazník najprv zadá svoju adresu
a potom si vyberie scenár spomedzi dostupných služieb v svojej lokalite. Pre ilustráciu
možno zobraziť prípad zakúpenia balíčka „Triple play“ pevný Internet, TV a pevná
linka. Po náležitom výbere služieb KlasikNET Ideál, Magio Televízia L a pevná linka L
je výsledná cena balíčka 32,73 EUR, čo predstavuje úsporu vo výške 15,11 EUR
v porovnaní so súčtom cien samostatných služieb.
Obrázok 8 Ponuka kombinácie služieb spoločnosti ST

Zdroj: www.telekom.sk
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Nasledujúca Tabuľka 29 porovnáva ceny služieb v jednotlivých balíčkoch
produktu „Chytrý balík“ a mimo nich.
Tabuľka 29 Porovnanie cien služieb Hlas, Internet a TV samostatne a v rámci balíčkov produktu „Chytrý
balík“ spoločnosti ST
Zľava v porovnaní s cenou
samostatnej služby

Cena za službu, EUR

Za samostatnú
službu

V balíčkoch
Double play

V balíčkoch
Triple play

V balíčkoch
Double play

V balíčkoch
Triple play

Hlas
Pevná linka M

10,90

9,6

8,28

-12%

-24%

Pevná linka L

15,90

12,6

10,26

-21%

-35%

Pevná linka XL

20,89

16,58

13,26

-21%

-37%

Magio GO M

10,90

9,6

8,28

-12%

-24%

Magio GO L

15,90

12,6

10,26

-21%

-35%

Magio GO XL

20,89

16,58

13,26

-21%

-37%

KlasikNET Štart

10,90

9,6

8,27

-12%

-24%

KlasikNET Štart+

14,90

12

9,87

-19%

-34%

KlasikNET Ideál

15,90

12,6

10,27

-21%

-35%

KlasikNET Ideál+

18,90

15

12,07

-21%

-36%

KlasikNET MAX

20,90

16,6

13,27

-21%

-37%

TV

Internet

Zdroj: Spracované z https://www.telekom.sk/chytry-balik

Na základe vyššie uvedeného porovnania možno konštatovať, že výška
priemernej zľavy pripadajúcej na jednotlivé služby v balíčku je podľa očakávania vyššia
v prípade balíčkov „Triple play“. Z porovnania vyplýva, že cena služieb v balíčkoch
„Double play“ je o 12% až 21% nižšia ako v prípade rovnakých služieb zakúpených
samostatne. Zľava za jednotlivé služby v balíčkoch typu „Triple play“ sa pohybuje
medzi 24% až 37%.
Nasledujúca časť tejto podkapitoly je zameraná na porovnanie „Double play“ a
„Triple play“ ponúk vybraných poskytovateľov týchto služieb.
Tabuľka 30 zachytáva cenu balíčkov typu „Double play“ a „Triple play“
poskytovaných spoločnosťami ST, Orange, Slovanet, a SWAN pričom obsahuje
i kvalitatívne parametre týchto služieb.
89

Tabuľka 30 Porovnanie balíčkov poskytovaných vybranými spoločnosťami (pri viazanosti 24 mesiacov)

Double play, Pevná linka + Internet
Double play, Pevná
linka + Internet

Orange

Triple play, TV + Internet + Pevná linka

ST

Double play, TV + Internet

Balíček

Internet

TV

Hlas

KlasikNET Štart+ +
Magio GO M

Cena

19,20 EUR + 1,94 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

30/3 Mbit/s

KlasikNET Ideál+ +
Magio GO L

Cena

27,60 EUR + 1,94 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

70/3 Mbit/s

KlasikNET MAX +
Magio GO XL

Cena

33,18 EUR + 1,94 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

90/10
Mbit/s

Pevná linka M +
KlasikNET Štart

Cena

19,20 EUR + 0,49 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

15/3 Mbit/s

Pevná linka L +
KlasikNET Ideál

Cena

25,20 EUR + 0,49 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

50/6 Mbit/s

Pevná linka XL +
KlasikNET MAX

Cena

33,18 EUR + 0,49 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

70/3 Mbit/s

Pevná linka M +
KlasikNET Štart +
Magio GO M

Cena

24,83 EUR + 1,94 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

15/3 Mbit/s

Pevná linka L +
KlasikNET Ideál +
Magio GO L

Cena

32,59 EUR + 1,94 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

50/6 Mbit/s

Pevná linka XL +
KlasikNET MAX +
Magio GO XL

Cena

39,79 EUR + 1,94 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

70/3 Mbit/s

Domáca linka
Komfort + Home
Basic

Cena

>60 TV
staníc

>95 TV
staníc

>135 TV
staníc

Neobmedzené volania do
pevných sietí v SR a do
mobilnej siete Telekom
100 minút do ostatných
sietí v SR a do EÚ

Neobmedzené volania do
všetkých sietí v SR
400 minút do EÚ

Neobmedzené volania do
všetkých sietí v SR a do
EÚ
200 minút do sveta

>135 staníc

>95 staníc

>60 staníc

Neobmedzené volania do
pevných sietí v SR a do
mobilnej siete Telekom
100 minút do ostatných
sietí v SR a do EÚ

Neobmedzené volania do
všetkých sietí v SR
400 minút do EÚ

Neobmedzené volania do
všetkých sietí v SR a do
EÚ
200 minút do sveta

20 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

15/1 Mbit/s

Cena

23 EUR
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Nekonečné volania do
všetkých sietí v SR
400 predplatených minút
do všetkých sietí v EÚ a
zóne 1
Pre súčasných zákazníkov
internetu aktivácia zadarmo

Double play, TV + Internet

Internet

TV

Hlas

Domáca linka
Komfort + Home
Optimal

Kvalitatívne
charakteristiky

50/5 Mbit/s

Domáca linka
Komfort + Home
Premium

Cena

26 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

100/10
Mbit/s

Basic VDSL + TV

Cena

12,13 EUR + 3 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

15/1 Mbit/s

Optimal VDSL +
TV

Cena

18,94 EUR + 3 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

50/5 Mbit/s

Premium VDSL +
TV

Cena

30 EUR + 3 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

100/10
Mbit/s

Basic VDSL 2 +
Basic TV + Paušál
GO 15

Cena

30 EUR + 3 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

15/1 Mbit/s

Optimal VDSL 2 +
Optimal TV +
Paušál GO 30

Cena

52 EUR + 3 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

50/5 Mbit/s

Premium VDSL 2 +
Premium TV +
Paušál GO 65

Cena

93 EUR + 3 EUR/mes. za zariadenie

Kvalitatívne
charakteristiky

100/10
Mbit/s

VDSL 30 + TV

Cena

19,38 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

30/3 Mbit/s

Cena

20,63 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

50/6 Mbit/s

Cena

21,88 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

90/10
Mbit/s

Cena

12,38 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

30/3 Mbit/s

VDSL 50 + TV

VDSL 90 + TV

VDSL 30 + Telefón

Doubl
e play
Intern
et +
Telefó
n

Slovanet

Triple play, TV + Internet + Mobilná
služba

Double play, TV + Internet

Balíček
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Nekonečné volania do
všetkých sietí v SR
400 predplatených minút
do všetkých sietí v EÚ a
zóne 1
Pre súčasných zákazníkov
internetu aktivácia zadarmo

Nekonečné volania do
všetkých sietí v SR
400 predplatených minút
do všetkých sietí v EÚ a
zóne 1
Pre súčasných zákazníkov
internetu aktivácia zadarmo

47 staníc

93 staníc

122 staníc

47 staníc

93 staníc

122 staníc

200 min
500 MB dát v mobile
100 SMS/MMS

Nekonečne volania
10 GB dát
Nekonečne SMS/MMS

Nekonečne volania
Neobmedzene dáta
Nekonečne SMS/MMS

46
programov

46
programov

46
programov

Volania v sieti zdarma

Balíček

Internet

TV

Hlas

Double play, TV + Internet

VDSL 50 + Telefón
100

Cena

16,63 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

50/6 Mbit/s

VDSL 90 + Telefón
250

Cena

22,88 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

90/10
Mbit/s

VDSL 30 + TV +
Telefón

Cena

22,38 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

30/3 Mbit/s

VDSL 50 + TV +
Telefón 100

Cena

26,63 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

50/6 Mbit/s

VDSL 90 + TV +
Telefón 250

Cena

32,88 EUR + 20 EUR jednorazový poplatok

Kvalitatívne
charakteristiky

90/10
Mbit/s

DUO S

Cena

14,99 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

50/5 Mbit/s

Cena

19,99 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

300/30
Mbit/s

Cena

24,99 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

600/60
Mbit/s

Cena

34,99 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

1000/100
Mbit/s

Cena

18,98 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

50/5 Mbit/s

Cena

24,98 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

300/30
Mbit/s

DUO M

DUO L

DUO XL

TRIO S

Triple play, TV +
Internet + Telefón

SWAN

Triple play, TV + Internet + Telefón

Volania do iných pevných a
mobilných sietí za výhodné
ceny

TRIO M
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Volania v sieti zdarma
Volania do iných pevných a
mobilných sietí za výhodné
ceny

46 kanálov

46 kanálov

46 kanálov

Volania v sieti zdarma
Volania do iných pevných a
mobilných sietí za výhodné
ceny

Volania v sieti zdarma
Volania do iných pevných a
mobilných sietí za výhodné
ceny

Volania v sieti zdarma
Volania do iných pevných a
mobilných sietí za výhodné
ceny

>40 kanálov

>60 kanálov

>90 kanálov

>111
kanálov

>40 kanálov

100 predplatených minút
Bezlim na SK od 19.00 do
7.00 + víkendy a sviatky

>60 kanálov

200 predplatených minút
Bezlim na SK od 19.00 do
7.00 + víkendy a sviatky

Balíček

Internet
TRIO L

TRIO XL

Cena

34,98 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

600/60
Mbit/s

Cena

51,98 EUR

Kvalitatívne
charakteristiky

1000/100
Mbit/s

TV

Hlas

>90 kanálov

300 predplatených minút
Bezlim na SK od 19.00 do
7.00 + víkendy a sviatky

>111
kanálov

Bezlim volania

Zdroj: cenníky operátorov platné k 31.12.2021

Spoločnosť ST
Balíčky služieb od spoločnosti ST poskytujú zákazníkovi relatívne vysokú
flexibilitu pri výbere želanej kombinácie služieb, ako aj kvalitatívnych parametrov
daných služieb. Cena balíčkov „Double play“ sa pohybuje medzi 19,20 EUR až 33,18
EUR pre kombináciu hlas a xDSL internet, ako aj xDSL internet a TV v závislosti od
zvolenej kategórie. Navyše, platí sa mesačný poplatok 0,49 EUR v balíčkoch typu
internet + hlas za WiFi router a 1,94 EUR v balíčkoch internet + TV za zariadenie
Magio Box pre služby Magio televízia.
Baličky „Triple play“ zahŕňajú kombináciu pevného pripojenia xDSL, TV
a hlasové služby na pevnej linke. Cena takých balíčkov sa pohybuje medzi 24,83 EUR
až 39,79 EUR. Navyše, platí sa mesačný poplatok 1,94 EUR za zariadenie Magio Box
pre služby Magio televízia.
Všetky cenové ponuky sú uvedené s viazanosťou 24 mesiacov. Na webe sú
však cenové ponuky uvedené so zľavou, pričom podľa poskytovateľa sa poplatky
môžu líšiť v ďalších mesiacoch. Konkrétne zmeny vo výške mesačného poplatku však
na štandardnom rozhraní stránky neboli identifikované.
Spoločnosť ST poskytuje v rámci kategórie M viac ako 60 TV kanálov, v rámci
kategórie L viac ako 95 TV kanálov a v rámci kategórie XL – viac ako 135 TV kanálov.
Spoločnosť poskytuje v rámci kategórie KlasikNET Štart internetové pripojenie
s rýchlosťou 15/3 Mbit/s, v rámci kategórie KlasikNET Štart+ pripojenie s rýchlosťou
30/3 Mbit/s, v rámci kategórie KlasikNET Ideál pripojenie s rýchlosťou 50/6 Mbit/s, v
rámci kategórie KlasikNET Ideál+ pripojenie s rýchlosťou 70/3 Mbit/s, a v rámci
kategórie KlasikNET MAX pripojenie s rýchlosťou 90/10 Mbit/s. Všetky programy na
pevnej linke obsahujú neobmedzené volania do všetkých sietí v SR. Program M
navyše zahŕňa neobmedzené volania do mobilnej siete ST a 100 minút do ostatných
sietí v SR a do EÚ, program L - neobmedzené volania do všetkých sietí v SR a 100
minút do EÚ, a XL – neobmedzené volania do všetkých sietí v SR a EÚ a 200 minút
do sveta.
Pri zriaďovaní programov pevného internetového pripojenia KlasikNET má
zákazník možnosť vybrať si štandardný WiFi router alebo premium WiFi router za
príplatok. V prípade balíčkov „Double play“ Internet + TV a „Triple play“ je štandardný
WiFi router zadarmo. Taktiež si zákazník môže k službám internetového pripojenia
zvoliť aj doplnkovú službu Zvýšená rýchlosť odosielania dát za príplatok.
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Pre aktiváciu Magio TV je potrebné koncové zariadenie Magio Box, ktoré má
byť zapojené k TV. Pričom ak zákazník chce zapojiť viac TV, potrebuje ku každému z
nich samostatný Magio Box. V ponuke sú Magio Box bez funkcie nahrávania za 1,94
EUR mesačne a s nahrávaním Cloud do 100 hodín za ďalších 1 EUR mesačne.
Spoločnosť Orange
Spoločnosť Orange ponúka zákazníkom niekoľko balíčkov „Double play“ a
„Triple play“ s viazanosťou 24 mesiacov. V rámci „Double play“ balíčka sa nachádza
internetové pripojenie a TV služby alebo kombinácia internetu a pevnej linky.
„Double play“ ponuky Hlas + Internet stoja od 20 EUR do 26 EUR mesačne.
Ponuky „Double play“ internet + TV stoja 13 EUR až 200 EUR.
V balíčkoch „Double play“ Internet + TV ponúka spoločnosť Orange zákazníkom
zvýhodnenú cenu internetového pripojenia počas prvých 21 mesiacov z celkovej doby
viazanosti 24 mesiacov. Ceny uvedené v tabuľke predstavujú vážený priemer taríf
počas celkovej doby viazanosti prepočítané na jeden mesiac a môžu sa líšiť od ponúk
uvedených na webe. Cena takýchto balíčkov je v rozmedzí 12,13 až 30 EUR mesačne.
Všetky baličky s službou TV zahŕňajú v cene aj poplatok 3 EUR mesačne za
zariadenie Set-top-box 1.
Spoločnosť Orange poskytuje v rámci kategórie Basic TV+ 47 kanálov,
kategórie Optimal TV+ – 93 kanálov, a v kategórie Premium TV+ - až 122 kanálov.
Internetové rýchlosti v programe vDSL Basic sú 15/1 Mbit/s, Optimal – 50/5 Mbit/s,
a Premium – 100/10 Mbit/s.
Balíčky „Triple play“ Love poskytované spoločnosťou Orange kombinujú
mobilný paušál, pevný Internet a TV. Základný rozdiel oproti balíčkom „Double play“
Internet + TV je v benefite zľavy poskytovanej z mobilného paušálu. Zákazník si môže
vybrať zľavu 10% z paušálu alebo zľavu na zariadenie, ktorá sa pohybuje medzi 79,50
EUR až 600 EUR v závislosti od zvoleného paušálu. Ostatné dve zložky v rámci
balíčka (Internet a TV) sú zákazníkovi k dispozícii za rovnakú cenu ako v balíčkoch
kategórie „Double play“.
Spoločnosť Slovanet
Spoločnosť poskytuje niekoľko „Triple play“ a „Double play“ balíčkov
s viazanosťou 24 mesiacov s rôznymi kvalitatívnymi parametrami služieb internet
a telefonovanie. Podobne ako aj spoločnosť Orange, Slovanet ponúka zákazníkom
zľavu na služby internet na prvých 18 mesiacov z celkovej doby viazanosti 24
mesiacov, potom sa uplatňuje bežná nezľavená cena. Z tohto dôvodu, ceny uvedené
v tabuľke sú vypočítané ako vážený priemer taríf za celú dobu viazanosti prepočítaný
na jeden mesiac a môžu sa líšiť od ponúk uvedených na webe.
Cena balíčkov „Double play“ Internet + TV sa pohybuje medzi 19,38 EUR
a 21,88 EUR, a Internet + Telefón v rozmedzí 12,38 EUR až 22,88 EUR v závislosti
od zvolených parametrov komponentov. V prípade balíčkov „Triple play“, ktoré
pozostávajú z Internet + TV + Telefón, cena je od 22,38 EUR do 32,88 EUR. Pri oboch
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kategóriách balíčkov musí zákazník navyše zaplatiť jednorazový poplatok vo výške 20
EUR.
Služba TV v rámci balíčkov je k dispozícii len v jednej špecifikácii a obsahuje 46
programov. V ponuke Internetových služieb, si zákazník môže vybrať VDSL 30
s rýchlosťou 30/3 Mbit/s, VDSL 50 s rýchlosťou 50/6 Mbit/s, VDSL 70 s rýchlosťou 70/6
Mbit/s alebo VDSL 90 s rýchlosťou 90/10 Mbit/s. V rámci telefónnych služieb sú
dostupné základná služba Telefón, ktorá zahŕňa volania v sieti zdarma, volania do
iných pevných a mobilných sietí za výhodné ceny alebo základná služba v kombinácii
s doplnkovými službami Telefón + 100 alebo Telefón + 250, ktoré taktiež zahŕňajú aj
100, resp. 250 predplatených minút.
Spoločnosť SWAN
Spoločnosť SWAN poskytuje baličky služieb len v oblastiach pokrytia pre
kombináciu opticky internet a IPTV, resp. pre opticky internet a CATV.
SWAN poskytuje „Double play“ baličky v kombinácii TV + optický internet,
pričom zákazník má možnosť dokúpenia hlasových služieb na pevnej linke za
zvýhodnené ceny v porovnaní s cenami platnými pri zakúpení iba hlasových služieb.
Balíček DUO S obsahuje optické internetové pripojenie s rýchlosťou 50/5 Mbit/s a TV
s viac ako 40 TV kanálov, pričom jeho cena je 14,99 EUR. V rámci balíčka DUO M za
19,99 EUR poskytuje spoločnosť optické internetové pripojenie s rýchlosťou 300/30
Mbit/s, respektíve 70/7 Mbit/s a TV s viac ako 60 TV kanálmi. Balíček DUO L
pozostáva z optického internetu s rýchlosťou 600/60 Mbit/s, respektíve 100/10 Mbit/s
a TV s viac ako 90 TV kanálmi. Cena DUO L je 24,99 EUR. DUO XL obsahuje optické
internetové pripojenie s rýchlosťou 1 000/100 Mbit/s a TV s viac ako 111 TV kanálmi.
Jeho cena je 34,99 EUR.
Ako už bolo spomínané, spoločnosť SWAN poskytuje i možnosť dokúpenia
hlasových služieb za zvýhodnené ceny v porovnaní so zakúpením iba hlasových
služieb. Porovnanie cien hlasových služieb pri ich dokúpení k balíčku a pri ich
samostatnom zakúpení zachytáva nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 31 Porovnanie cien hlasových služieb SWAN
Cena za službu, EUR
Samostatne

K balíčku duo

Zľava v porovnaní s cenou samostatnej služby

K balíčku trio

V balíkoch duo

V balíkoch trio

Komfort S

5,99

4,99

3,99

-17%

-33%

Komfort M

7,99

5,99

4,99

-25%

-38%

Komfort L

11,99

9,99

8,99

-17%

-25%

Komfort XL

19,99

17,99

16,99

-10%

-15%

Zdroj: www.swan.sk
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V prípade, že si zákazník dokúpi hlasové služby k balíčku „Double play“ ušetrí
na cene služby programu Komfort S 17%, Komfort M 25%, Komfort L 17%, a Komfort
XL 10%. V prípade balíčkov „Triple play“, ušetrí zákazník na cene služby programu
Komfort S 33%, Komfort M 38%, Komfort L 25% a Komfort XL 15%.
Na základe vyššie uvedeného je možné identifikovať rozdiel v cene
samostatných prístupov a kombinácii služieb pri všetkých skúmaných
poskytovateľoch. Vzhľadom na stabilný význam balíčkov na maloobchodnom trhu
širokopásmového prístupu, považujeme za vyhovujúcu komparáciu cien za
samostatnú službu xDSL alebo FTTx prístupu k internetu a prístupu kombinácie
viacerých služieb vo forme balíčka. Rozdielnosť medzi samostatným prístupom
prostredníctvom xDSL alebo FTTx a balíčkom „Double Play“ sa pohybuje na úrovni
10% až 30% v závislosti od poskytovateľa služieb a charakteristík balíčkov. V prípade,
že by došlo k výraznejšiemu zlacneniu samostatných služieb, je možné predpokladať
významný presun zákazníkov na samostatnú službu, pričom rovnaký trend by bol
očakávaný aj v opačnom prípade. Vzhľadom na túto skutočnosť považujeme ponuky
širokopásmového prístupu k internetu, ktoré sú ponúkané ako súčasť balíčkov, za
súčasť predmetného maloobchodného trhu širokopásmového prístupu.
2.1.6. Záver analýzy zastupiteľnosti na maloobchodnom trhu
Na základe údajov uvedených v predchádzajúcich kapitolách považujeme na
maloobchodnej úrovni za zastupiteľné širokopásmové prístupy prostredníctvom
technológií xDSL, FTTx a CATV. Prístupy prostredníctvom technológií FWA, FIX LTE
a WiFi za zastupiteľné úrad nepovažuje.
2.2.

Vymedzenie veľkoobchodného trhu č. 3

2.2.1. Definícia veľkoobchodných relevantných trhov lokálneho a centrálneho
prístupu
Definícia relevantných trhov prístupu k dátovým službám v pevnom umiestnení
vychádza z Vysvetľujúceho memoranda a zo zoznamu relevantných trhov, pričom
medzi tieto relevantné trhy patrí:


trh č. 1 - veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom
umiestnení,



trh č. 2 - veľkoobchodná vyhradená kapacita,



trh č. 3 - veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované
v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh.

Vo Vysvetľujúcom memorande z roku 2014 sa uvádza, že rozdiel medzi
fyzickým a nefyzickým prístupom už nie je vhodným kritériom pre rozlíšenie
jednotlivých veľkoobchodných služieb širokopásmového prístupu za účelom definície
relevantných trhov. Dôvodom je narastajúce využívanie virtuálnych prístupových
služieb, ktoré poskytujú podobnú úroveň prístupu na rovnakom mieste v sieťovej
hierarchii ako klasický uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu. Z tohto dôvodu EK,
zaviedla nový koncept virtuálneho uvoľneného lokálneho prístupu (z angl. Virtual
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Unbundled Local Access – VULA), ktorý predstavuje alternatívu fyzickému
uvoľnenému prístupu (physical unbundling) v prípadoch, keď fyzické uvoľnenie
optických vlákien nebolo technicky alebo ekonomicky možné, alebo keď by fyzické
uvoľnenie metalického vedenia neumožnilo realizovať výhody dosiahnuté použitím
technológií vektorovania. Veľkoobchodný prístup VULA by mal v primeranom rozsahu
poskytovať záujemcovi o veľkoobchodný prístup rovnaký stupeň funkčnosti produktu
ako fyzické uvoľnenie, a preto je z hľadiska funkcionality považovaný za substitút
fyzického uvoľneného prístupu.
Vysvetľujúce memorandum ďalej hovorí, že znižovanie využívania fyzického
prístupu, veľkoobchodný prístup k modernizovaným metalickým sieťam alebo sieťam
založeným na technológii xPON vo forme VULA a technológie rozdeľovania siete (tzv.
network-slicing) sú hlavnými trendami, ktoré budú dôležite v nadchádzajúcich
desiatich rokoch.83
V prípade prvého a tretieho veľkoobchodného relevantného trhu je vhodným
určujúcim kritériom predovšetkým bod prepojenia medzi poskytovateľom
veľkoobchodnej služby a záujemcom o prístup. Ak sa bod, v ktorom dochádza
k prepojeniu prevádzky nachádza bližšie ku koncovému bodu užívateľa na nižšej ako
regionálnej či národnej úrovni, možno službu zaradiť k veľkoobchodným službám
lokálneho prístupu. V prípade, že sa bod prepojenia nachádza v sieťovej hierarchii
ďalej od koncového bodu užívateľa, t. z. v centrálnejšom bode sieťovej architektúry
(napr.
v regionálnom,
alebo
národnom
uzli),
možno
službu
zaradiť
k veľkoobchodným službám centrálneho prístupu.
Ďalšími dvoma kritériami pri definovaní služieb lokálneho a centrálneho
prístupu sú úroveň zdieľania prenosovej kapacity a flexibilita, ktorú má záujemca
o prístup pri vytváraní vlastnej maloobchodnej ponuky.
V súlade s Odporúčaním o relevantných trhoch z roku 2020 a Vysvetľujúcim
memorandom sú teda prvé dva trhy v prvom kroku definované ako:


veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom
umiestnení – zahŕňajú prístupové služby, ktorých bod prepojenia sa
nachádza v lokálnom bode siete a umožňujú záujemcovi o prístup väčšiu
kontrolu nad prístupovým vedením,



veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom
umiestnení – zahŕňajú prístupové služby, ktorých bod prepojenia sa
nachádza na centrálnejšom bode v sieti a umožňujú záujemcovi o prístup
menšiu kontrolu nad prístupovým vedením,



veľkoobchodná vyhradená kapacita, ktorá je predmetom skúmania trhu č. 2
(predtým trh č. 4) využívajú predovšetkým firemní zákazníci, ktorí potrebujú
prepojiť svoje pobočky, často geograficky vzdialené, stabilným a
bezpečným spôsobom. Pokiaľ produkty určené na hromadný trh sú
charakteristické štandardnou ponukou služieb – širokopásmový prístup k

83

Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu Komisie z 18. decembra 2020 o relevantných trhoch produktov a
služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií
(SWD(2020) 337), str. 25
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internetu, hlasové služby, prípadne televízia, ktoré neposkytujú silnejšie
garancie ohľadom stability prístupu, či šírky pásma, firemní zákazníci
zväčša vyžadujú sofistikovanejšie dátové riešenia, ktoré im zabezpečia
stabilnú a bezpečnú internú komunikáciu. Dôvodom je, že spoľahlivé
zabezpečenie prenosu dát je v súčasnosti pre mnohé firmy jedným z
kľúčových predpokladov fungovania firemnej prevádzky.
Ako je uvedené vo Vysvetľujúcom memorande, firemní zákazníci patriaci na
predmetný trh využívajú predovšetkým nasledovné služby:


stabilné, bezpečné, nezdieľané dátové prepojenie firemných jednotiek,
ktoré môžu, ale nemusia obsahovať aj geograficky vzdialené pobočky,



dátové prepojenie s dátovými centrami, Cloudové riešenia,



hlasové služby v rámci firmy,



virtuálne privátne siete (z angl. Virtual Private Network – VPN),



vysokokvalitné a rýchle pripojenie na internet,



mobilné služby pre zamestnancov,



zákaznícku podporu a promptné riešenie problémov (relatívne rýchle
odstraňovanie porúch),



zálohovanie (back-up).

2.2.2. Zastupiteľnosť na veľkoobchodnej úrovni
Zastupiteľnosť služieb centrálneho prístupu bola skúmaná z hľadiska
technických a ekonomických možností ich poskytovania na veľkoobchodnej úrovni.
Vzhľadom na odlišnosť uhla posudzovania zastupiteľnosti služieb na jednotlivých
trhoch, je nutné zdôrazniť, že pri posudzovaní zastupiteľnosti služby na
veľkoobchodnej úrovni je možné dosiahnuť iné závery ako pri posudzovaní
zastupiteľnosti služby na maloobchodnej úrovni.
Určovanie zastupiteľnosti na veľkoobchodnom trhu vychádza zo záverov
o zastupiteľnosti na maloobchodnom trhu. Z daného dôvodu sa na veľkoobchodnom
trhu skúmala zastupiteľnosť len tých prístupov, ktoré boli určené ako substitúty na
maloobchodnom trhu. Základným produktom, ktorý je sledovaný na trhu
veľkoobchodného širokopásmového prístupu, je služba veľkoobchodného prístupu
k dátovému toku (ďalej „bitstream“).
Porovnanie zastupiteľnosti jednotlivých technológií na veľkoobchodnej úrovni
bolo založené na nasledujúcich charakteristikách:


pokrytie porovnávaných sietí,



technologické faktory prístupov,



cenová úroveň prístupov.

Nevyhnutnou súčasťou skúmania zastupiteľnosti na veľkoobchodnej úrovni je
aj otázka samozásobovania, teda vlastného poskytovania veľkoobchodných vstupov
do relevantného veľkoobchodného trhu.
98

2.2.2.1.

Samozásobovanie

Vysvetľujúce memorandum venuje samostatnú pozornosť otázke
samozásobovania, ktorá je častokrát analyzovaná v súvislosti so spôsobom jej
zahrnutia do definície a analýzy veľkoobchodného trhu. Vyskytujú sa prípady, kedy sa
analyzuje samozásobovanie tradičných podnikov (inkumbentov) alebo aj prípady, keď
sa skúma samozásobovanie alternatívnych poskytovateľov širokopásmových služieb.
V mnohých prípadoch sa vyskytuje situácia, keď tradičný podnik ako jediný
disponuje potenciálnou možnosťou poskytovať veľkoobchodné služby. V takomto
prípade je pravdepodobné, že nie sú vytvorené podmienky pre veľkoobchodný trh
vzhľadom na to, že to nie je v záujme tradičného podniku. Vysvetľujúce memorandum
hovorí, že v prípade, ak neexistuje veľkoobchodný trh a môže dôjsť k poškodeniu
spotrebiteľa na maloobchodnej úrovni, je oprávnené vytvorenie abstraktného trhu, ak
existuje potenciálny dopyt. V takomto prípade je oprávnené uvažovať o zahrnutí
vlastných veľkoobchodných vstupov tradičného podniku.
V prípade, ak je pravdepodobná existencia dopytovej substitúcie, čo znamená,
že veľkoobchodní zákazníci prejavujú záujem o ponuku alternatívnych poskytovateľov,
je oprávnené zahrnúť samozásobovanie alternatívnych poskytovateľov tak, aby bolo
možné reálne zobraziť stav na trhu. Samotná existencia alternatívneho
veľkoobchodného dodávateľa nezaručuje dostatočné konkurenčné prostredie, keď
alternatívny poskytovateľ služby môže zdieľať rovnaké strategické záujmy ako tradičný
poskytovateľ v súvislosti s dodávaním tretím stranám, čím vytvára bariéry vstupu na
trh. Vysvetľujúce memorandum upozorňuje aj na situáciu, keď alternatívni
poskytovatelia čelia kapacitným obmedzeniam, ich pokrytie relevantného
geografického trhu nezodpovedá očakávaniam uchádzačov o prístup resp. majú
problémy so vstupom na veľkoobchodný trh, a preto nie je odôvodnené zahrnutie
samozásobovania do vymedzenia trhu.
Skúsenosti z trhových analýz niektorých členských krajín ukazujú nárast
pokrytia ULL, čo v kombinácii s existenciou alternatívnych infraštruktúr ako napríklad
káblový modem, či optika môže signalizovať postupné smerovanie k efektívnej súťaži
napriek pretrvávajúcej existencii bariér vstupu na trh. O smerovaní k efektívnej súťaži
môžeme hovoriť, ak sú v krajine zjavné vysoké úrovne penetrácie širokopásmového
prístupu, ako aj podielu uvoľneného prístupu a taktiež, kde podniky začali poskytovať
veľkoobchodný širokopásmový prístup vo veľkej časti krajiny. V danom prípade
dochádza k priamemu ohrozeniu trhovej sily tradičného podniku v ponuke služieb
veľkoobchodného prístupu. Navyše je potrebné vziať do úvahy, že úroveň súťaže na
maloobchodnom trhu vertikálne integrovaných podnikov, ako aj podnikov
využívajúcich ULL prístup, môže predstavovať nepriamy tlak na trh služieb
veľkoobchodného prístupu.
Maloobchodný trh je charakteristický pôsobením množstva malých
alternatívnych poskytovateľov, ktorí ponúkajú širokopásmový prístup prostredníctvom
zastupiteľných infraštruktúr. Tieto podniky nemajú väčšinou záujem o pôsobenie na
veľkoobchodnom trhu a vyhovuje im lokálne pôsobenie. Nezahrnutie vlastných
veľkoobchodných dodávok týchto podnikov by mohlo spôsobiť nadhodnotenie trhovej
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sily (vyjadrenej cez trhové podiely) na veľkoobchodnom trhu, na ktorom je prítomná
len spoločnosť ST. Zahrnutie vlastných veľkoobchodných dodávok lokálnych
poskytovateľov do definície trhu zabezpečí presnejšie vyhodnotenie trhovej sily
vertikálne integrovaného podniku.
Vertikálne integrované firmy, ktoré poskytujú veľkoobchodné služby iným
poskytovateľom služieb, poskytujú rovnaké služby svojim divíziám. Z vyššie
uvedených dôvodov preto pokladáme tzv. samozásobovanie za súčasť produktového
trhu, ale len u zastupiteľných technológií na veľkoobchodnej úrovni.
2.2.2.2.

Bitstream prostredníctvom technológie xDSL

Odporúčanie Komisie z roku 2007 uvádza, že relevantný trh veľkoobchodného
prístupu k dátovému toku zahŕňa virtuálny prístup k sieti, vrátane prístupu k dátovému
toku na pevnom mieste (z angl. bitstream access). Tento trh je situovaný smerom
nadol od fyzického prístupu, ktorý je zahrnutý vo veľkoobchodnom trhu č. 1, keďže
môže použiť tento prístup v kombinácii s inými prvkami. Odporúčanie Komisie z roku
2014 upustilo od diferenciácie trhov 1 a 3 na základe fyzického a virtuálneho prístupu,
keďže niektoré virtuálne produkty (napr. VULA) vykazujú skôr funkcionalitu
uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu ako funkcionalitu prístupu k dátovému
toku. Určujúcimi charakteristikami sú preto miesto prístupu v sieti (lokálny prístup
a centrálny prístup) a možnosť kontroly niektorých technických vlastností služby
ovplyvňujúcich kvalitu služby.84
Definícia bitstream prístupu podľa EK je služba poskytovaná inkumbentom, pri
ktorej „new entrant“ (odberateľ bitstreamu) poskytuje zákazníkovi vysokorýchlostné
pripojenie.85 Dokumentu ERG o „Bitstream Access“ z roku 2003 hovorí, že bitstream
je veľkoobchodný produkt pozostávajúci z poskytovania prenosovej kapacity
umožňujúcej alternatívnym poskytovateľom ponúkať ich zákazníkom vlastné služby s
pridanou hodnotou.86 Alternatívni poskytovatelia preferujú prístup v mieste, kde môžu
kontrolovať určité technické charakteristiky služby tak, aby mohli alternatívni
poskytovatelia odlíšiť ich služby od služieb tradičného podniku v kvalitatívnych
parametroch. Ponuka umožňujúca len ďalší predaj služby (tzv. resale offer) nie je
považovaná za substitút bitstreamu, keďže neumožňuje alternatívnym poskytovateľom
odlíšenie od tradičného podniku.
Bod prístupu určuje možnosť kontroly technických parametrov služby, ako aj
možnosť použitia vlastnej siete, namiesto siete tradičného podniku. Rozlišujeme
viacero úrovní prístupu, ktoré sú zobrazené na obrázku nižšie.

84
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ECORYS, IDATE, ICRI: Future electronic communication markets subject to ex-ante regulation, 2013. Str. 116
European Commission. Shaping Europe’s digital future. Broadband glossary. Dostupné na: https://lnk.sk/ddq9
Bitstream Access, ERG Consultation Document, 2003

100

Obrázok 9 Možnosti sprístupnenia siete pri trhoch č. 1 a 3
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1. Bod 1 predstavuje prístup k účastníckym metalickým vedeniam, pričom tradičný
podnik poskytuje xDSL prístup priamo za DSLAM/MSAN. Alternatívny
poskytovateľ má možnosť určenia kvality služby prostredníctvom chrbticovej
siete a taktiež má možnosť ponúknuť lepšiu kvalitu backhaul produktu.
2. Bod 2 predstavuje prístup k dátovému toku na úrovni DSLAM/MSAN.
3. Bod 3 predstavuje prístup k dátovému toku na úrovni ATM, čo ale neznamená,
že bod prístupu k sieti je realizovaný výhradne technológiou ATM.
K odovzdaniu prevádzky dochádza v bode agregácie na sieťovom uzle, ktorý je
vlastnený alternatívnym poskytovateľom služieb. Alternatívny poskytovateľ
prevádzkuje vlastný BRAS a má možnosť meniť parametre služby.
4. Tradičný podnik poskytuje prístup na úrovni IP, pričom tento prístup je
manažovateľný. Pri tejto možnosti vedie prevádzka cez BRAS tradičného
podniku, vďaka čomu má tradičný podnik možnosť monitorovať koncového
užívateľa.
5. Tradičný podnik poskytuje prístup na úrovni IP, ktorý nie je manažovateľný a
tiež poskytuje aj konektivitu do siete internet. V danom prípade ide o produkt
technicky zhodný s tým, ktorý poskytuje tradičný podnik vlastným zákazníkom.
Takýto produkt je považovaný za jednoduchý opakovaný predaj (tzv. simple
resale) a nie bitstream.
Podľa štúdie ECORYS vplývajú na súťaž na tomto relevantnom trhu
poskytovatelia služieb, ktorí majú vybudovanú vlastnú sieť do úrovne lokálneho
prístupu a sú preto schopní ponúkať prístup na centrálnej úrovni. Takto vybudovanú
sieť môže mať jednak inkumbent, ako aj alternatívny poskytovateľ využívajúci
uvoľnený prístup k účastníckym vedeniam.88
Na veľkoobchodnom trhu lokálneho prístupu odoberala k 30.06.2021 od
spoločnosti ST službu uvoľneného prístupu k účastníckemu metalickému vedeniu len
spoločnosť SWAN Podiel počtu uvoľnených prístupov k celkovému počtu xDSL
prístupov spoločnosti ST zostáva aj naďalej nízky a sa pohybuje medzi 0,08% až
0,12% z celkových prístupov. Z tohto dôvodu stále považujeme potenciálny vplyv
alternatívnych poskytovateľov služieb využívajúcich uvoľnený prístup na
súťažné podmienky na trhu centrálneho prístupu za zanedbateľný.
87
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Dostupné na: https://lnk.sk/etc4
ECORYS, IDATE, ICRI: Future electronic communication markets subject to ex-ante regulation, 2013. Str. 117
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Vysvetľujúce memorandum uvádza, že v dôsledku zavádzania VDSL2 a
metalických G.fast technológií sa aktívne zariadenia presunuli z miestnej ústredne na
koncových užívateľov. To oslabilo LLU a očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich
desiatich rokov sa fyzický unbundling vo všeobecnosti stane ešte menej dôležitým. 89
Graf 56 Vývoj podielu uvoľneného prístupu k účastníckym vedeniam na celkovom počte xDSL prístupov
od spoločnosti ST v % (2016-1p 2021)
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K 30.06.2021 odoberalo od spoločnosti ST prístup k dátovému toku 11
alternatívnych poskytovateľov. Nižšie uvedený graf ilustruje vývoj počtu bitstream
prístupov (ďalej „BSA prístup“) za sledované obdobie 2014 až 2021. Po poklese v
rokoch 2017 až 2019 sa počet BSA prístupových bodov začal zvyšovať a zaznamenal
medziročný nárast medzi rokmi 2019 a prvou polovicou 2021 (z hľadiska počtu
odoberaných prístupov). Celkovo k 30.06.2021 spoločnosť ST poskytla viac ako .....
...... (predmet OT) prístupov.
Podľa vyjadrenia ST bol pokles záujmu alternatívnych operátorov o bitstream
prístupy spôsobený postupnou migráciou zákazníkov z metalickej siete ST do
vlastných sietí príslušných operátorov, kde mali oveľa lepšiu kontrolu nad svojimi
vlastným nákladmi, a teda aj nad cenotvorbou. Toto sa netýkalo len nových optických
sietí, vývoj a skvalitňovanie bezdrôtových sietí ďalej znížili konkurencieschopnosť
metalickej siete v porovnaní s touto technológiou.
Tento negatívny trend v nedávnej minulosti spôsobil, že spoločnosť ST (pokiaľ
chcela zachovať konkurencieschopnosť svojich bitstreamových produktov) musela
vykonať viacero zmien týkajúcich sa veľkoobchodných služieb, ktoré boli nad rámec
jej regulačných povinností. Konkrétne ide o modifikáciu služby nazývanú kontingent (v
časti o prístupu do siete), a paradise window (v transportnej časti siete).

89

SWD(2020) 337. Str. 25-26
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Spoločnosť modifikovala službu, pričom túto zmenu podmienok nazvala
kontingent. Podľa vyjadrenia operátora bolo cieľom podpora predaja a zriaďovania
nových širokopásmových služieb, podpora rozvoja vysoko rýchlostných prístupových
technológií a zvýšenie počtu pripojených koncových zákazníkov alternativneho
operátora prostredníctvom prístupov NGA Partner. Modifikácia služby spočíva v
zľavovej schéme nahradzujúcej objemové zľavy podľa pôvodnej referenčnej ponuky,
pričom tieto zľavy uplatňované po splnení podmienok kontingentu dosahujú 19% až
25%. Podľa podmienok, do kontingentu môžu byť zaradené iba širokopásmové
prístupy NGA Partner poskytované na technológii VDSL a FTTx. Doba trvania
kontingentu je 24 mesiacov. Minimálny počet prístupov NGA PARTNER zahrnutých v
kontingente je 1 000 novozriadených alebo migrovaných širokopásmových prístupov.
Počet prístupov NGA Partner zriadených migráciou môže byť maximálne v pomere 1:1
vo vzťahu k novo zriadeným prístupom v kategórii prístupov 1P a v maximálnom
pomere 1:1,5 vo vzťahu k novo zriadeným prístupom v kategórii prístupov 2P alebo
3P. Kategórie služby NGA Partner 1P, 2P a 3P sa určujú podľa počtu služieb
poskytovaných v koncovom bode.
Alternatívny operátor je povinný uhradiť predplatné vo výške 50% za
poskytovanie zriadených prístupov v kontingente s možnosťou predĺženia na ďalší 1
rok. Pokiaľ alternatívny operátor splní podmienky kontingentu (týkajúce sa záväzku
zriadiť stanovený počet širokopásmových prístupov a uhradiť a vyčerpať stanovenú
cenu predplatného), spoločnosť ST sa zaväzuje priznať alternatívnemu operátoru
zľavu. Ako už bolo uvedené vyššie, výška zľavy sa pohybuje od 19% do 25% v
závislosti od zvolenej rýchlostnej kategórie prístupov.
V prípade, že alternatívny operátor nenaplní záväzok kontingentu prístupov
(alebo ho presiahne), zľava sa zníži podľa týchto pravidiel:
•

Menej ako 30% prístupov - zľava 0% (-20% v druhom období),

•

Menej ako 20-30% prístupov - 50% zľavy (-20% v druhom období),

•

Viac ako 20-100% prístupov - 50% zľavy.

Priznanie alebo čiastočné doúčtovania zliav (vyplývajúce napr. z čiastočného
naplnenia záväzku) sa realizuje vo faktúre za poskytovanie služby NGA Partner v
nasledujúcom zúčtovacom období po vyhodnotení splnenia podmienok naplnenia
kontingentu a dodržania migračného pomeru.
Modifikácia služby (resp. dodatočná služba) s názvom Paradise window (tzv.
transport capacity flat fee) ponúka alternatívnym operátorom rýchlostný limit s
kapacitou do 1,6 Mbit/s na užívateľa s fixnou cenou EUR 1,85, t. j. pre služby kategórie
1P prenosovú kapacitu v rozmedzí 0,4 - 1,2 Mbit/s na užívateľa, a pre služby kategórie
1P+2P prenosovú kapacitu od 0,4 do 1,6 Mbit/s na užívateľa.
Podľa vyjadrenia spoločnosti ST bola vyššie dosiahla vyššie uvedená
modifikácia služieb očakávaný efekt, nakoľko o komerčnom úspechu týchto zmien
svedčí skutočnosť, že po dlhšom období poklesu záujmu trhu o bitstream sa podarilo
tento trend zvrátiť.
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Graf 57 Vývoj počtu BSA prístupov od spoločnosti ST(2014-1p 2021) (predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Spoločnosť ST ponúka prístup k dátovému toku prostredníctvom technológií
xDSL a FTTx. Podiel BSA prístupov na širokopásmových prístupoch xDSL je na úrovni
20,5%, pričom ku koncu roku 2014 to bolo 24%. Bitstream prístup a celkovo
technológia xDSL, prostredníctvom ktorej je poskytovaný, sú základom posudzovania
zastupiteľnosti na veľkoobchodnom trhu. Prístup k dátovému toku prostredníctvom
metalickej siete je základnou technológiou na veľkoobchodnom relevantnom trhu
centrálneho prístupu. Jeho vlastnosti sú porovnávané s ostatnými technológiami, ktoré
boli vyhodnotené ako zastupiteľné na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu
k internetu.
Podiel BSA prístupov v optickej sieti na celkovom počte prístupov spoločnosti
ST sa tiež zvýšil z 0,2% v roku 2014 na 5,6% v prvej polovici roku 2021. Očakáva sa,
že tento trend bude aj naďalej pokračovať a tým sa zvýši konkurencia na príslušnom
trhu.
Graf 58 Vývoj podielov BSA prístupov na celkovom počte prístupov spoločnosti ST podľa technológií vo
vybraných rokoch
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Spoločnosť ST v súčasnosti ponúka prístup k dátovému toku prostredníctvom
produktov, ktoré sú bližšie definované v príslušných referenčných ponukách:


referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP,



referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet.

Aktuálne referenčné ponuky, ktoré poskytuje spoločnosť ST, sú popísané
nižšie.
Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP
Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP umožňuje podnikom
poskytovať širokopásmové služby svojim koncovým zákazníkom, a to za využitia
technických prostriedkov a kapacít siete ST na úrovni IP. Táto referenčná ponuka
zahŕňa poskytovanie prístupu ADSL Partner a prístupu ISP Gate alebo ISP Gate Plus.
Služba ADSL Partner je poskytovaná na úrovni IP. Služby ISP Gate a ISP Gate Plus
sú poskytované na národnej IP úrovni.
ADSL Partner
ADSL Partner v Referenčnej ponuke je metalické vedenie (technológie xDSL),
spájajúce koncový bod siete ST nachádzajúci sa v priestoroch koncového
užívateľa s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou ST.
Služba ADSL Partner je služba umožňujúca užívateľovi prístup k
širokopásmovým službám prostredníctvom technológie xDSL a pri súčasnom využití
metalického prenosového média zriadeného na prístup do verejnej elektronickej
komunikačnej siete spoločnosti ST, za účelom využitia tohto prístupu pri poskytovaní
elektronických komunikačných služieb zákazníkovi alternatívneho operátora..
ADSL technológia (Asymmetric Digital Subscriber Line) je technológia,
založená na asymetrickom dátovom prístupe k verejnej elektronickej komunikačnej
službe, pričom v smere od poskytovateľa k užívateľovi (downstream) je prenosová
rýchlosť dátového signálu vyššia ako v smere od užívateľa k poskytovateľovi
(upstream).90
ADSL partner TP je veľkoobchodný model predaja DSL prístupov viazaných
s TP1/ISDN91, pričom TP1/ISDN BRA si objednáva koncový zákazník od spoločnosti
ST ADSL partner Naked je veľkoobchodný model predaja DSL prístupov, ktoré nie je
využívané na poskytovanie verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej
služby ISDN.92
ISP Gate
Služba ISP GATE je určená pre poskytovateľov internetových služieb
a umožňuje prístup k dátovej sieti spoločnosti ST s prepojením na národnej IP úrovni

90

ST Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP, Príloha 3 – Obchodné podmienky na
poskytovanie služby ADSL Partner, str. 3. Dostupné na: https://lnk.sk/hzqt
91 Telefónna prípojka/Prípojka ISDN
92 ST Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP, Príloha 4 - Cenník na poskytovanie služby ADSL
Partner, Ods. 4, str. 7. Dostupné na: https://lnk.sk/chuf
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za účelom sprostredkovania prístupu operátorom, ktorí používajú služby ST DSL alebo
ADSL Partner do siete internet a sprostredkovania prístupu do Virtuálnej privátnej siete
poskytovaného operátorom prostredníctvom infraštruktúry spoločnosti ST.
Uvedená služba umožňuje širokopásmový prístup s rozhraním Fast Ethernet
alebo Gigabit Ethernet s prístupovými rýchlosťami 35 Mbit/s alebo 350 Mbit/s.
ISP Gate Plus
Služba ISP GATE Plus umožňuje operátorom širokopásmový prístup k dátovej
sieti ST s prepojením na národnej IP úrovni za účelom sprostredkovania prístupu
zákazníkom služby ST DSL alebo služby ADSL Partner do siete internet
a sprostredkovania prístupu do Virtuálnej privátnej siete poskytovanej operátorom
prostredníctvom infraštruktúry verejnej telekomunikačnej siete ST.93Uvedená služba
umožňuje širokopásmový prístup s rozhraním Gigabit Ethernet s prístupovými
rýchlosťami 230 Mbit/s až do 1 865 Mbit/s pre dátovo meraný program a
v prístupových rýchlostiach 230 Mbit/s až 20 Gbit/s pre dátovo nemeraný (Flat)
program. Podľa referenčnej ponuky, užívateľ má možnosť zriadiť aj inú prístupovú
rýchlosť ako 1 Mbit/s, ak to umožňujú technické podmienky.
Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet
Táto Referenčná ponuka ST, na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet
umožňuje podnikom poskytovať služby elektronických komunikácii svojim koncovým
užívateľom, a to za využitia technických prostriedkov a kapacít siete ST
prostredníctvom veľkoobchodného širokopásmového prístupu na úrovni Ethernet.
Táto referenčná ponuka zahŕňa prístupy Metallic Partner, Optic Partner, Internet
Partner, NGA Partner a Ethernet Gate. Prístup Ethernet Gate je širokopásmový prístup
k dátovej sieti s prepojením na národnej a regionálnej Ethernet úrovni, zatiaľ čo všetky
ostatné sú širokopásmové prístupy prostredníctvom rôznych technológií medzi
koncovým bodom siete spoločnosti ST nachádzajúcim sa v priestoroch zákazníka
s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou spoločnosti ST.
Metallic Partner
Metallic Partner je metalické vedenie vybavené aktívnou technológiu xDSL,
ktoré spája koncový bod siete spoločnosti ST nachádzajúci sa v priestoroch zákazníka
s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou spoločnosti ST.
Služba Metallic Partner je služba umožňujúca operátorom prístup k
širokopásmovým službám prostredníctvom technológie xDSL a pri súčasnom využití
metalického prenosového média zriadeného na prístup do verejnej elektronickej
komunikačnej siete spoločnosti ST za účelom využitia tohto prístupu pri poskytovaní
elektronických komunikačných služieb zákazníkovi alternatívneho operátora.94

93

ST. Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni IP, Príloha 9 – Obchodné podmienky na
poskytovanie služby ISP Gate Plus, str. 3, Dostupné na: https://lnk.sk/cyi9
94 ST. Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet, Príloha 3 - Obchodné podmienky na
poskytovanie služby Metallic Partner, str. 3, Dostupné na: https://lnk.sk/qno2

106

Metallic partner TP je veľkoobchodný model predaja xDSL prístupov
viazaných s TP1/ISDN BRA, pričom TP/ISDN si objednáva koncový zákazník od
spoločnosti ST. Metallic partner Naked je veľkoobchodný model predaja xDSL
prístupov, ktoré nie je využívané na poskytovanie verejnej telefónnej služby alebo
verejnej telekomunikačnej služby ISDN.95
Optic Partner
Služba Optik Partner spoločnosti ST je detailne popísaná nižšie, v rámci
referenčných ponúk bitstream prostredníctvom optických sietí.
Internet Partner
Internet Partner je metalické alebo optické vedenie vybavené aktívnou
technológiou xDSL/FTTH/FTTB, ktoré spája koncový bod siete spoločnosti ST
nachádzajúci sa v priestoroch zákazníka s verejnou elektronickou komunikačnou
sieťou spoločnosti ST.
Služba Internet Partner umožňuje operátorom prístup k širokopásmovým
službám prostredníctvom technológie xDSL a technológie optickej siete FTTH /FTTB,
a pri súčasnom využití metalického prenosového média zriadeného na prístup do
verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti ST, za účelom využitia tohto
prístupu pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb zákazníkovi
alternatívneho operátora.
Uvedená služba umožňuje širokopásmový prístup s prístupovými rýchlosťami 4
až 300 Mbit/s pre downstream a 0,5 až 30 Mbit/s pre downstream. Podľa referenčnej
ponuky, prístup Internet Partner nebude možné od 01.03.2022 objednať a zriadené
prístupy budú poskytované do 01.09.2024, kedy bude ukončené poskytovanie prístupu
Internet Partner.
NGA Partner
NGA Partner je metalické alebo optické vedenie vybavené aktívnou
technológiou xDSL/FTTH/FTTB, ktoré spája koncový bod siete spoločnosti ST
nachádzajúci sa v priestoroch zákazníka s verejnou elektronickou komunikačnou
sieťou spoločnosti ST. Služba NGA Partner umožňuje operátorom prístup k
širokopásmovým službám prostredníctvom technológie xDSL a technológie optickej
siete FTTH /FTTB.
Uvedená služba umožňuje širokopásmový prístup s maximálnymi prístupovými
rýchlosťami 50/5 Mbit/s, 100/10 Mbit/s, 300/30 Mbit/s a 1 GB/100 Mbit/s. Podľa
referenčnej ponuky, prístup NGA Partner nebude možné od 1.3.2022 objednať a
zriadené prístupy budú poskytované do 1.9.2024, kedy bude ukončené poskytovanie
prístupu NGA Partner.

95

ST. Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet, Príloha 4 - Cenník na poskytovanie
služby METALLIC PARTNER,
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Ethernet Gate
Služba Ethernet Gate je služba, ktorá umožňuje operátorom širokopásmový
prístup k dátovej sieti spoločnosti ST výlučne za účelom sprostredkovania prístupu
operátorom, ktoré používajú služby Optic Partner, Metallic Partner, Internet Partner
a NGA Partner do siete internet a sprostredkovania prístupu do Virtuálnej privátnej
siete poskytovaného operátorom prostredníctvom infraštruktúry verejnej elektronickej
komunikačnej siete spoločnosti ST.96
Uvedená služba umožňuje širokopásmový prístup na národnej Ethernet úrovni
prepojenia s prístupovými rýchlosťami 35 Mbit/s až 20 Gbit/s.97
Služba Ethernet Gate ponúka širokopásmový prístup na národnej a regionálnej
Ethernet úrovni. Ako sa uvádza v Prílohe 12 Referenčnej ponuky, regionálna Ethernet
úroveň prepojenia je poskytovanie Ethernet Gate s viacerými, „regionálnymi“ bodmi
prístupu. Podnik odoberajúci prístup koncentruje výlučne prístupy Metallic Partner a
Optic Partner, ktoré spadajú do spádovej oblasti v rámci regionálneho bodu prístupu.
Spádových oblastí je päť a sú definované dvojicou miest desiatich regionálnych bodov
prístupu Bratislava/Trnava, Trenčín/Nitra, Žilina/Martin, Banská Bystrica/Zvolen,
Košice/Prešov.
Cenové ponuky k vyššie uvedeným produktom využívaných alternatívnymi
operátormi od 1.1.2022 sú súčasťou Prílohy B.
2.2.2.3.

Bitstream prostredníctvom optických sietí

Metalické prístupové siete vybudované približne pred 70 rokmi prirodzene
postupne napĺňajú svoju životnosť. Vzhľadom na požiadavky poskytovania
širokopásmových služieb musia byť neustále udržované a náklady na ich údržbu sú
neustále konfrontované s nákladmi na ich nahradenie optickými sieťami, ktoré
poskytujú výrazne rýchlejší širokopásmový prístup.
Faktorom, ktorý naznačuje potenciálny vývoj v budúcnosti je napríklad
budovanie optických prístupových sietí v lokalitách s novou výstavbou. Optické siete
sú preto považované za technológiu, ktorá už aj v súčasnosti nahrádza a ďalej bude
nahrádzať existujúce metalické siete.
Budovanie optických sietí na území Slovenskej republiky začalo približne v roku
2000, pričom výrazný rozvoj je možné zaznamenať od roku 2008. Z dôvodu rozvoja
optických sietí v poslednom desaťročí je pri definovaní trhu potrebné v rámci fyzického
prístupu brať do úvahy aj postupný proces nahradzovania metalických sietí sieťami
FTTx a posudzovať situáciu nielen na metalických sieťach, ale aj na optických sieťach.
Ako je uvedené v Grafe 24, na území Slovenskej republiky sú dostupné dva
spôsoby optických pripojení - FTTH s podielom 68% a FTTB s podielom 32%.

96

ST: Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet, Príloha 9 - Obchodné podmienky na
poskytovanie služby Ethernet Gate, ods. 1, str. 3, Dostupné na: https://lnk.sk/ogj1
97 ST Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet, Príloha 10 - Cenník na poskytovanie
služby ETHERNET GATE. Dostupné na: https://lnk.sk/lnpf
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FTTH – Fiber-to-the-Home
Prístup prostredníctvom optickej siete z prístupovej siete poskytovateľa služieb
priamo ku koncovému užívateľovi. Grafické znázornenie prístupu prostredníctvom
topológie FTTH je zobrazené na Obrázku 10.
Obrázok 10 Grafické znázornenie prístupu prostredníctvom topológie FTTH

Zdroj: ST

Využívanie technológie aktívnych optických sietí AON/P2P - Sprístupnenie na
koncentračnom bode
V prípade technológie využitia aktívnych optických sietí ide o spojenie bod-bod
(PtP, P2P) a v takom prípade má každý koncový bod (rodinné domy, byty, domy s
viacerými bytovými jednotkami) vyhradené jedno optické vlákno, ktoré vedie do
optického rozvádzača (ODF - optical distribution frame), ktorý tvorí hranicu medzi
prístupovou a chrbticovou sieťou. V prípade P2P architektúry je pre sprístupnenie na
koncentračnom bode nutné pre alternatívneho poskytovateľa služieb, aby sa na túto
úroveň dostal so svojou infraštruktúrou (napr. pomocou sprístupnenia káblovodu).
Doplnkovou službou k „sprístupneniu na koncentračnom bode“ musí byť služba
kolokácie.
Obrázok 11 Využívanie technológie aktívnych optických sietí AON/P2P

Zdroj: ST

Využívanie technológie pasívnych optických sietí PON - Sprístupnenie na
koncentračnom bode
Pri využívaní technológie pasívnych optických sietí ide o spojenie bod-multibod
(PtMP, P2MP) a táto sieť má stromovú architektúru. Z optického rozvádzača (ODF)
vedie zdieľané optické vlákno do pasívneho koncentračného bodu. V PON architektúre
je koncentračným bodom pasívny rozbočovač, t. j. splitter, ktorý nepotrebuje napájanie
z elektrickej siete a preto nevyžaduje umiestnenie vo vnútorných priestoroch a odtiaľ
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vedie samostatným optickým vláknom do priestoru koncového bodu (rodinné domy,
byty, domy s viacerými bytovými jednotkami).
V prípade PON môže byť fyzicky sprístupnený iba koncový úsek (jednotlivé
vyhradené optické vlákna) medzi posledným splittrom a koncovým užívateľom. V
tomto prípade sa teda musí alternatívny poskytovateľ služieb dostať až na posledný
splitter (či tesne za neho alebo tesne pred neho), teda hlboko do siete
sprístupňujúceho poskytovateľa. Sprístupnenie na koncentračnom bode je v tomto
prípade podobné ako klasické sprístupnenie metalického vedenia v uličných
rozvádzačoch, ale vzhľadom k obmedzenej kapacite splittru je obmedzený aj počet
koncových užívateľov.
Obrázok 12 Využívanie technológie pasívnych optických sietí PON

Zdroj: ST
Obrázok 13 Funkcia splittra

Zdroj: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050002
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FTTB - Fibre-to-the-Building
Optické vlákno je ukončené v budove a odtiaľ je prístup k jednotlivým koncovým
užívateľom realizovaný prostredníctvom inej siete (vnútorných rozvodov). Scenár
FTTB je analógiou scenára FTTH. Rozdielom je, že vnútorné rozvody sú pri scenári
FTTB metalické, takže je nutné počítať s potrebou zaistiť prístup k už vybudovaným a
v súčasnosti využívaným metalickým rozvodom. Prístup k týmto rozvodom by mal byť
zabezpečený vlastníkom alebo prevádzkovateľom budovy.
Obrázok 14 Grafické znázornenie prístupu prostredníctvom topológie FTTB

Zdroj: ST

Vyššie uvedené topológie zapojenia optických sietí umožňujú realizovať prístup
bitstream spôsobom porovnateľným s xDSL infraštruktúrou. Pri vymedzení
veľkoobchodného relevantného trhu postupujeme v súlade s princípmi regulačného
rámca EÚ na základe princípu technickej neutrality. Ako bolo uvedené pri skúmaní
zastupiteľnosti na maloobchodnom trhu, do budúcnosti sa očakáva postupné
nahradzovanie metalických xDSL sietí optickou infraštruktúrou. O úplnom nahradení
však ani v strednodobom horizonte nemožno na území Slovenskej republiky uvažovať,
najmä v súvislosti s vysokými nákladmi na budovanie infraštruktúry. Predpokladá sa
preto koexistencia metalickej a optickej siete, a to minimálne v trvaní najbližších päť
rokov. Súčasťou trhu veľkoobchodného centrálneho prístupu by preto mali byť
prístupové služby prostredníctvom metalickej, ako aj optickej siete. Prístup k dátovému
toku prostredníctvom optických sietí bol považovaný za zastupiteľný rovnako
v Odporúčaní Komisie z roku 2007 a podľa štúdie ECORYS neexistujú argumenty pre
ich prípadné nezahrnutie do veľkoobchodného relevantného trhu centrálneho
prístupu. 98 Toto zahrnutie je rovnako v súlade s ustanoveniami Vysvetľujúceho
memoranda k Odporúčaniu Komisie z roku 2020.99
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ECORYS, IDATE, ICRI: Future electronic communication markets subject to ex-ante regulation, 2013. Str. 117
Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu Komisie z 18. decembra 2020 o relevantných trhoch produktov a
služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií
(SWD(2020) 337), str. 52
99

111

Na základe vyššie uvedeného odporúčame označiť prístupy k dátovému toku
prostredníctvom optických sietí za zastupiteľné k prístupom k dátovému toku
prostredníctvom metalických sietí.
Spoločnosť ST poskytuje prístup k bitstreamu prostredníctvom optických sietí
cez službu Optic Partner v rámci Referenčnej ponuky na širokopásmový prístup na
úrovni Ethernet.
Optic partner
Optik Partner je optické vedenie vybavené aktívnou technológiou FTTx, ktoré
spája koncový bod siete spoločnosti ST nachádzajúci sa v priestoroch koncového
užívateľa s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou spoločnosti ST.
Služba Optik Partner podľa definície uvedenej v Referenčnej ponuke, Príloha 6,
je služba umožňujúca užívateľovi prístup k širokopásmovým službám prostredníctvom
technológie FTTH/FTTB a pri súčasnom využití optického prenosového média
zriadeného na prístup do verejnej elektronickej komunikačnej siete ST, za účelom
využitia tohto prístupu pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb
zákazníkovi alternatívneho operátora.100
Optic Partner 1 je služba s negarantovanou rýchlosťou do 6 Mbit/s pre
downstream a 0,5 Mbit/s pre upstream.
Optic Partner 2 je dátová služba s negarantovanou rýchlosťou do 40 Mbit/s pre
downstream a 4 Mbit/s pre upstream.
Optic Partner 3 je dátová služba s negarantovanou rýchlosťou do 300 Mbit/s
pre downstream a 30 Mbit/s pre upstream.101
Podľa referenčnej ponuky, prístup Optic Partner nebude možné od 1.3.2022
objednať a zriadené prístupy budú poskytované do 1.9.2024, kedy bude ukončené
poskytovanie prístupu Optic Partner.
Cenové ponuky k vyššie uvedeným produktom využívaných alternatívnymi
operátormi od 01.01.2022 sú súčasťou Prílohy A.
2.2.2.4.

Širokopásmový prístup prostredníctvom technológie CATV

Širokopásmový prístup prostredníctvom CATV sa líši od prístupu
prostredníctvom účastníckych metalických vedení tým, že je realizovaný dátovým
tokom medzi zariadením CMTS (Cable modem termination system) - dátovou
ústredňou umiestnenou na hlavnej stanici káblového poskytovateľa a káblovými
modemami u koncových užívateľov. Prenos dát sa riadi štandardom DOCSIS (Data
Over Cable Service Interface Specification), alebo jeho európskym ekvivalentom
EURDOCSIS.

100

ST: Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet, Príloha 6 - Obchodné podmienky na
poskytovanie služby Optic Partner, strana 3, Dostupné na: https://lnk.sk/mz47
101 ST: Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet, Príloha 7 - Cenník na poskytovanie
služby OPTIC, strana 3, Dostupné na: https://lnk.sk/kmdh

112

Systémom káblovej televízie (CATV) sa rozumie taká infraštruktúra, ktorá je
zakončená v koncovom bode siete koaxiálnym káblom a využíva pre poskytovanie
širokopásmového prístupu služby prostredníctvom káblového modemu.
Zariadenie CMTS obsluhuje až niekoľko tisíc užívateľov a pre prenos dátového
toku využíva smerom k užívateľovi alebo od užívateľa frekvenčný multiplex, spoločný
pre prenos televíznych signálov.
Možnosť realizácie veľkoobchodného virtuálneho prístupu prostredníctvom
technológie CATV je analyzovaná v technickej analýze WiK Consult. Štúdia dospela
k záveru, že káblové sieti DOCSIS 3.1 ponúkajú podobné funkcie ako širokopásmové
pripojenia P2M FTTH a na základe budúcej modernizácie na DOCSIS 4.0 môžu byť
schopné držať krok s vývojom P2MP na optických vláknach, hoci takáto modernizácia
bude pravdepodobne trvať určitý čas.102 Veľkoobchodná ponuka prístupu k prevádzke
v sieťach CATV už existuje v Belgicku, Dánsku, Holandsku a UK.103 104
Na Slovensku, spoločnosť UPC implementovala technologickú platformu
DOCSIS 3.1. v máji 2019. K základným vlastnostiam DOCSIS 3.1 patrí zhlukovanie
malých OFDM intervalov (so šírkou 20-50 kHz) do blokov spektra o šírke stoviek MHz.
Štandard tak podporuje rýchlosti do 10 Gbit/s pre sťahovanie a 1-2 Gbit/s pre
odosielanie dát s nižšími odozvami ako DOCSIS 3.0.
K výhodám štandardu DOCSIS 3.1 zároveň patrí veľkosť inštalačných nákladov
- náklady na upgrade káblovej prípojky na DOCSIS 3.1 sú oproti výstavbe FTTH
lacnejšie, čo môže prispievať k nárastu významnosti tohto typu prístupu, pretože sa v
súčasnej dobe CATV poskytovateľom viac oplatí sieť upgradovať, než investovať
prostriedky do výstavby novej (plne) optickej siete. Z tohto dôvodu aj ostatné
spoločností oznámili plány na modernizáciu svojich sietí na štandard 3.1 v najbližších
rokoch.
Parametre štandardu DOCSIS 3.1 už predurčujú možnosti využitia CATV sietí
pre poskytovanie služieb prístupu k bitstreamu, pretože aj v rámci zdieľaného
prostredia existuje v prístupovej časti siete dostatočná kapacita pre definovanie
jednotlivých VLAN, ktorú je možné vyhradiť prípadným záujemcom o prístup bez toho,
aby tým boli významne obmedzené dátové prenosy ostatných užívateľov.
Avšak implementácia DOCSIS 3.1 FD105 (4.0) v rámci sietí bude dlhší proces,
pretože technológie umožňujú plynulú migráciu, segment po segmente siete a
dokonca aj zákazník po zákazníkovi, pretože pridelenie frekvenčného spektra
umožňuje paralelnú prevádzku verzií DOCSIS v tých istých segmentoch siete. V
každom prípade si DOCSIS 3.1 FD (4.0) bude vyžadovať významné zmeny v
základných sieťových technológiách. Optické spoje sa budú musieť rozmiestniť bližšie
ku koncovým zákazníkom, čo umožní zmenšenie veľkosti optického uzla (rozdelenie
102

European Commisison, WiK Consult. Future electronic communications product and service markets subject to
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103 Vysvetľujúce memorandum k Odporúčaniu Komisie, Ods. 3, str. 54
104 European Commisison, WiK Consult. Future electronic communications product and service markets subject to
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optického uzla), a zosilňovače koncového koaxiálneho segmentu sa budú musieť
modernizovať pre plný obojsmerný frekvenčný rozsah. Tento proces bude trvať
niekoľko rokov. Okrem toho podnety pre prevádzkovateľov káblových sietí na
investície a modernizáciu budú závisieť od konkurenčnej situácie, ktorej budú čeliť,
pretože svoje siete môžu modernizovať postupne.106
Realizovateľnosť veľkoobchodného prístupu prostredníctvom káblovej siete
v príslušnom období do určitej miery spochybňujú niektorí alternatívni poskytovatelia
služieb na slovenskom trhu vo svojich listoch. Úrad ich oslovil s otázkou, ktorá
zisťovala možnosti realizácie veľkoobchodného prístupu k dátovému toku, prípadne
pasívneho veľkoobchodného prístupu pre jedného respektíve viac potenciálnych
záujemcov, ktorý by umožňoval vzájomné zdieľanie siete a možnosť poskytnúť
širokopásmové dátové služby pre koncových užívateľov.
Spoločnosť UPC ako najväčší poskytovateľ maloobchodného prístupu
prostredníctvom CATV (pravdepodobne s prihliadnutím na charakter svojich
obchodných záujmov) uviedla, že nemá jednoznačný postoj čo do okolností realizácie
veľkoobchodného prístupu k CATV sieti, keďže posúdenie závisí od konkrétnych
faktorov, ktoré sú premenlivého charakteru, ako napríklad koľko zariadení je
potrebných na pripojenie koncových užívateľov alebo výška zriaďovacích nákladov.
Spoločnosť Orange v liste uviedla, že veľkoobchodný prístup k CATV
nepovažuje za ekonomicky realizovateľný v súlade so závermi predchádzajúceho kola
analýzy veľkoobchodného trhu z roku 2016. V tom čase však nový štandard DOCSIS
3.1. ešte nebol na trhu dostupný, a teda úrad túto odpoveď nepovažuje za riadne
zhodnotenie súčasnej situácie.
Spoločnosť SWAN vo svojej odpovedi udáva, že nevie posúdiť možnú efektivitu
zriadenia veľkoobchodného širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie
káblových televíznych vedení EURODOCSIS 3.0 a vyššej úrovne. Avšak z hľadiska
ekonomickej efektivity by bolo možné uvažovať o formách širokopásmového prístupu
na úrovni IP alebo Ethernet.
Spoločnosť Slovanet považuje veľkoobchodný prístup ku CATV sieti za
technicky a ekonomicky realizovateľný. Za otázne považuje, či taký prístup musí
zahŕňať aj zdieľanie frekvenčného pásma pre CATV (kde je samotné pásmo
limitované), alebo len prístup k internetovým službám poskytovaným cez DOCSIS, čo
je blízke už dnes funkčnému veľkoobchodnému prístupu DSL.
Podľa názoru spoločnosti ST, je potrebné rozlišovať medzi dvoma typmi CATV.
Ak sa pod pojmom CATV myslí DVB – C TV, realizácia veľkoobchodného prístupu nie
je technicky a ekonomicky možná, pretože táto technológia sa už nevyvíja. Ak sa pod
pojmom CATV myslí unicast, tak je to technicky aj ekonomicky realizovateľné. Podnik
považuje túto technológiu za plne pripojiteľnú v dlhodobom horizonte vzhľadom na
stále zlepšovanie parametrov riešenia, ktoré rýchlosťami a kapacitou sa postupne plne
vyrovnáva optickej sieti.
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Hoci modernizácia káblovej siete na DOCSIS 3.x umožňuje ponúkať
veľkoobchodný káblový prístup, na veľkoobchodnom trhu Slovenskej republiky
neočakávame obchodné aktivity poskytovateľov káblových sietí na základe vyjadrení
poskytovateľov na otázky úradu.
Z tohto dôvodu veľkoobchodný prístup k CATV sieti nie je považovaný za
zastupiteľný k veľkoobchodným prístupom prostredníctvom technológií xDSL
a FTTx. Napriek tomu, existencia káblovej siete môže vytvárať tlak na
veľkoobchodnom trhu centrálneho prístupu prostredníctvom nepriamych vplyvov.
Zastupiteľnosť širokopásmového prístupu k internetu prostredníctvom
technológie CATV k jeho poskytovaniu prostredníctvom xDSL, či FTTx na
maloobchodnom trhu môže nepriamo ovplyvňovať súťaž na predmetnom
veľkoobchodnom trhu. Koncoví užívatelia širokopásmového prístupu k internetu sa
môžu rozhodovať medzi ponukou vertikálne integrovaného tradičného poskytovateľa,
vertikálne integrovaného poskytovateľa káblovej siete a ponukou alternatívnych
poskytovateľov, ktorí využívajú veľkoobchodné vstupy tradičného poskytovateľa.
Preto je nutné, aby prípadné nepriame vplyvy technológie CATV boli
zhodnotené v analýze trhu pri teste troch kritérií.
2.2.3. Záver analýzy zastupiteľnosti na veľkoobchodnom trhu
Na základe vyššie uvedeného považujeme služby veľkoobchodného prístupu
prostredníctvom metalických a optických sietí v pevnom umiestnení za zastupiteľné
a významne konkurenčné.
Dátový prístup prostredníctvom technológie CATV úrad nepovažuje za súčasť
produktového trhu veľkoobchodného relevantného trhu centrálneho prístupu. Hoci
nový štandard DOCSIS 3.1 technicky umožňuje veľkoobchodný prístup
prostredníctvom tejto technológie a môže vytvárať konkurenčný tlak v budúcnosti, nie
je pravdepodobná dostupnosť veľkoobchodných ponúk prostredníctvom CATV
v sledovanom období Navyše, pokrytie sieťou CATV je z hľadiska jej využitia ako
veľkoobchodného produktu nedostatočné v porovnaní s možnosťami prístupu
prostredníctvom metalických a optických sietí.
Vecným vymedzením veľkoobchodného relevantného trhu centrálneho prístupu
sú preto služby veľkoobchodného prístupu k dátovému toku (centrálny prístup)
poskytované prostredníctvom metalických a optických sietí. Na Slovenskom trhu
pôsobí veľký počet malých lokálnych poskytovateľov služieb na maloobchodnom trhu,
ponúkajúcich svoje širokopásmové a hlasové služby najmä prostredníctvom optickej
siete, ktorí nemajú záujem pôsobiť na veľkoobchodnom trhu a pôsobia len na malom
území. Táto skutočnosť môže spôsobovať nadhodnotenie trhovej sily na
veľkoobchodnom trhu, na ktorom v podstate pôsobí len spoločnosť ST Nepriamym
spôsobom však aj sieť malých lokálnych operátorov vytvára konkurenčný tlak. Z tohto
dôvodu odporúčame, aby bolo na veľkoobchodnom trhu zohľadnené
samozásobovanie vlastnými vstupmi týchto lokálnych poskytovateľov.
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3. Územné vymedzenie
Podľa § 3 ods. 9 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, priestorový relevantný
trh je vymedzený územím, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto
územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.
Cieľom tejto kapitoly je zhodnotiť, či sú konkurenčné podmienky na relevantnom
trhu na celom území Slovenskej republiky natoľko homogénne, že umožnia definovať
jeden národný trh. V prípade, že tomu tak nie je a konkurenčné podmienky sa naprieč
jednotlivými oblasťami líšia, je potrebné realizovať územnú segmentáciu.
Pri posudzovaní konkurenčných podmienok je potrebné vyhodnotiť významné
odlišností medzi jednotlivými oblasťami ako sú bariéry vstupu, kvalita, počet
poskytovateľov, ceny, rozdiely v trhových podieloch, či povahe dopytu. Na základe
tejto analýzy sa následne určí, či by mal byť definovaný národný trh, prípadne niekoľko
geografických segmentov. Dôležite je však zdôrazniť, že podľa čl. 48 Pokynov Komisie
podmienky na danom geografickom relevantnom trhu nemusia byť dokonale
homogénne, postačuje ak sú posúdené ako dostatočne homogénne. Rovnaký článok
ďalej hovorí, že „len tie oblasti, kde sú podmienky súťaže heterogénne by nemali byť
považované za súčasť jednotného trhu“.
Podľa Stanoviska BEREC ku geografickým aspektom 107 a Správy BEREC o
uplatňovaní spoločnej pozície k geografickým aspektom analýzy trhu 108 význam
geografickej analýzy sa v priebehu rokov zvýšil. Keďže však tento proces môže byť
veľmi nákladný a časovo náročný, odporúča sa pred detailnou geografickou analýzou
relevantného trhu uskutočniť prvotnú analýzu homogénnosti podmienok na území
členského štátu. Cieľom tejto predbežnej analýzy je posúdenie, či konkurenčné
podmienky na danom území sú dostatočne homogénne na to, aby bolo oprávnené
určiť národné vymedzenie daného relevantného trhu aj bez detailnej geografickej
analýzy. V prípade, že prvotná analýza nepreukázala rezistenciu dostatočne
homogénnych podmienok na určenie národného trhu, je potrebné pokračovať
detailnou geografickou analýzou konkurenčných podmienok na relevantnom trhu.
3.1.

Prvotná analýza homogénnosti podmienok na území Slovenskej republiky

Hodnotenie homogénnosti podmienok na trhu Slovenskej republiky je
posudzované na základe nasledujúcich ukazovateľov v súlade so Stanoviskom
BEREC ku geografickým aspektom109:
1. Pokrytie alternatívnymi sieťami, ktoré sú vhodné na vyvíjanie konkurenčného
tlaku na služby operátora (-ov) s významnou trhovou silou.
2. Počet a relatívna veľkosť prevádzkovateľov ponúkajúcich maloobchodné služby
v určitej geografickej oblasti.
3. Geografické rozdiely alebo jednotnosť cien.
107
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109
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3.1.1. Pokrytie alternatívnymi sieťami
Vývoj pokrytia rôznymi prístupovými technológiami od poslednej analýzy trhu
v roku 2015 je znázornený v Grafe 59, pričom prístupy prostredníctvom VDSL sú
uvedené samostatne aj súhrnne v rámci celkového pokrytia xDSL.
Graf 59 Porovnanie pokrytia obcí Slovenskej republiky k 31.12.2014 a k 30.06.2021 podľa technológie
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Medzi technológiami pevného pripojenia, dominantnou technológiou je xDSL.
Prístupy prostredníctvom xDSL sú v súčasnosti dostupné v 2 677 mestách a obciach
z celkového počtu 2 890, t. j. 92,6% všetkých obcí na území Slovenskej republiky.
Pokrytie miest a obcí technológiou xDSL sa v porovnaní s rokom 2014 mierne zvýšilo.
Zároveň pokrytie technológiou VDSL zaznamenalo najvyšší nárast v sledovanom
období z 29,7% na 68,8%, t. j. nárast z 801 obcí v roku 2014 na 1 987 obcí v roku
2021.
Druhou najrozšírenejšou pevnou technológiou je FTTx, ktorá tiež zaznamenala
druhý najvyšší nárast oproti roku 2014. Prístupy prostredníctvom FTTx sú dostupné
najmä vo väčších mestách, pričom ich celkové zastúpenie je v 1 015 mestách
a obciach. Z toho až 82,8% prístupov tvorí zastúpenie v mestách a zvyšných 17,2%
predstavujú prístupy v obciach. Technológia FTTx na maloobchodnom trhu má
najvyšší trhový podiel na Slovensku podľa počtu prístupov na úrovni 35,7%. Pokrytie
domácností optickými sieťami na Slovensku je 49,2%.
Pokrytie CATV podľa počtu obcí narástlo len mierne o 2,5%.
Podľa údajov z EZD, približne 37% obcí má ponuku bitstreamového pripojenia
prostredníctvom optiky alebo CATV siete. Ak považujeme súhrn prístupových sietí
prostredníctvom VDSL, Docsis 3.x a optiky za NGA siete, podľa štatistík uvedených
v Graf 59 v roku 2021 malo približne 76,6% slovenských obcí ponuku NGA prístupu.
Hoci širokopásmové pripojenie prostredníctvom mobilných technológií nie je
zahrnuté do rovnakého relevantného trhu produktov ako pevné širokopásmové
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pripojenie, toto zaznamenalo silný nárast ich pokrytia v sledovanom období, čím
narastá jeho potenciál ako zdroj konkurencie pre pevné širokopásmové pripojenie.
Technológia FIX LTE je v súčasnosti takmer dostupná v každom meste a obci.
Spoločnosť ST prekročila v prípade 4G pokrytie ....% (predmet OT) obcí, čo
zodpovedá ......% (predmet OT) obyvateľstva, pričom podľa vyjadrenia podniku,
spoločnosť na poskytovanie prístupov prostredníctvom bezdrôtových sietí využíva iba
voľnú nadbytočnú kapacitu LTE siete, ktorá ale primárne slúži na poskytovanie
mobilných služieb. Spoločnosť Orange prekročila ....% (predmet OT) obcí alebo ....%
(predmet OT) populácie.
V rámci analýzy pokrytia alternatívnymi sieťami je dôležité pozrieť sa aj na
slobodu výberu užívateľov širokopásmového pripojenia, a to tak z hľadiska počtu
prístupových technológií, ako aj počtu poskytovateľov širokopásmového pripojenia.
Z hľadiska slobody výberu prístupových technológií, výrazne sa znížil počet
obcí s 2 alebo menej dostupnými technológiami. Ak si v roku 2014 obyvatelia 1 458
obcí mohli vybrať len medzi 2 a menej technológiami, v roku 2021 to bolo len v 372
obciach; Graf 60. V roku 2021 nebola žiadna obec, kde si obyvateľstvo nemohlo vybrať
aspoň z 2 technológií. Toto naznačuje, že sloboda zákazníkov sa zvyšuje, pokiaľ ide
o počet alternatívnych prístupových technológií. To svedčí o zlepšení konkurencie v
oblasti technológií/infraštruktúry v rámci celého Slovenska.
Graf 60 Možnosť výberu medzi prístupovými technológiami (počet obcí)
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Podobný záver poskytuje aj vývoj slobody výberu užívateľov širokopásmového
pripojenia, pokiaľ ide o počet poskytovateľov širokopásmového pripojenia ako je
viditeľné z Grafu 61. V roku 2014, obyvatelia v 92% obcí Slovenska si mohli vybrať
aspoň z dvoch poskytovateľov širokopásmového prístupu. K 30.06.2021, všetky
slovenské mestá mali aspoň 2 poskytovateľov. Navyše takmer 98% obcí má aspoň 4
poskytovateľov a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať.
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Graf 61 Možnosť výberu medzi ISP (počet obcí)
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Predchádzajúca analýza z roku 2015 ukázala rozdiely v pokrytí miest a obcí,
ktoré stále existujú aj k júlu 2021 ako je viditeľné z Grafu 62. Napríklad ku 30.06.2021
100% miest má ponuku VDSL, CATV alebo FTTx, zatiaľ čo zodpovedajúce pokrytie
v obciach je približne 75%.
Zároveň pozorujeme najväčší nárast pokrytia v obciach, a to najmä
prostredníctvom technológií CATV a FTTx. Nárast kombinovaného pokrytia týmito
technológiami v obciach predstavoval 27%, zatiaľ čo zodpovedajúci nárast v mestách
bol 16%.
Graf 62 Porovnanie pokrytia miest a obcí Slovenskej republiky k 31.12.2014 a k 30.06.2021 podľa
technológie
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Výrazný nárast pokrytia vidieckych oblastí NGA sieťami pozorujeme aj ako
percento domácnosti, ako znázorňuje Graf 63. Podľa údajov EK sa ku koncu roka 2020
pokrytie obci na Slovensku približovalo k priemeru EÚ.
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Graf 63 Vývoj NGA pokrytia vo vidieckych oblastiach na Slovensku a v EÚ v 2014-2020 ako %
domácností
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Zdroj: European Commission. Digital Scoreboard

Aj keď existuje určitý rozdiel v pokrytí medzi mestami a obcami, vývoj smeruje
k odstráneniu tohto rozdielu. Tieto rozdiely však nie sú považované za tak významné,
aby konkurenčná situácia medzi mestskými a vidieckymi sídlami bola definovaná ako
samostatné geografické trhy.
Zároveň zistenia analýzy na úrovni štátu naznačujú, že konkurenčné podmienky
na Slovensku sú dostatočne homogénne na to, aby bolo možné považovať relevantný
trh širokopásmového prístupu za národný.
3.1.2. Počet a relatívna veľkosť prevádzkovateľov ponúkajúcich maloobchodné
služby v určitej geografickej oblasti
Podľa údajov z EZD, k 30.06.2021 na Slovensku, služby širokopásmového
pripojenia v pevnom umiestnení ponúka 718 podnikov. Ako vidíme v Grafe 64, celkový
počet poskytovateľov klesol oproti roku 2015 o 103, čo bolo spôsobené najmä
odchodom z trhu veľkého počtu poskytovateľov WiFi. Zároveň, výrazne narástol počet
poskytovateľov FTTx, ktorý sa zvýšil z 297 v roku 2015 na 413 v roku 2021. Celkový
počet ISP v grafe nižšie sa nerovná súčtu dodávateľov podľa jednotlivých technológií,
pretože niektorí ISP môžu dodávať viac ako jednu technológiu, čo vedie k dvojitému
(trojitému alebo aj viac) započítaniu.
Graf 64 Vývoj počtu ISP podľa jednotlivých technológií a celkovo medzi 31.12.2015 a 30.06.2021
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Na základe údajov poskytnutých podnikmi sme skúmali podiel podniku, ktorý
bol určený ako významný podnik počas predchádzajúceho kola analýzy, spoločnosti
ST, a to na celkovom počte prístupov, ako aj na počte prístupov prostredníctvom NGA
sietí (VDSL, FTTx a Docsis 3.x).
Údaje v Grafe 65 zobrazujú trhový podiel spoločnosti ST vypočítaný ako podiel
prístupov spoločnosti ST na celkovom počte prístupov v mestách a obciach. Celkový
priemer za Slovensko je vypočítaný ako vážený priemer110 podielu spoločnosti ST
podľa počtu domácnosti v jednotlivých obciach a mestách. Podiel spoločnosti ST na
trhu v mestách a v obciach sa líši len mierne – k 30.06.2021 bol trhový podiel
spoločnosti ST v mestách približne 36% a v obciach 35%. Priemerný podiel na trhu
spoločnosti ST je 35,8%. Obce a mestá, kde trhový podiel spoločnosti ST je vyšší ako
50%, na Slovensku je 891 z celkového počtu 2 890 (pokles oproti roku 2014, kedy to
bolo 1 006 obcí), čo predstavuje 17,5% z celkového počtu aktívnych prístupov
k širokopásmovému internetu.
Graf 65 Priemerný podiel prístupov spoločnosti ST na celkovom počte prístupov (trhový podiel) a na
počte zastupiteľných prístupov (VDSL, FTTx, CATV) k 30.06.2021
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Graf 65 tiež zobrazuje priemerný podiel prístupov na NGA sieťach spoločnosti
ST na celkovom počte takých prístupov. V mestách na Slovensku podiel
bitstreamových prístupov spoločnosti ST je relatívne vysoký, a to 44,1%. V obciach je
ešte vyšší, a to 66,2%. Vážený priemer je teda 53,5%, ale pohybuje sa medzi 0% až
100%. Celkovo na Slovensku je 1 499 obcí, kde podiel spoločnosti ST na
bitstreamových prístupoch je viac ako 50%, avšak vo všetkých takýchto obciach
a mestách sú dostupné aj iné zastupiteľné technológie. V čase predchádzajúcej
analýzy bol počet takýchto obcí 631. V percentuálnom vyjadrení sa však ich podiel
znížil z 68,9% na 67,7% z celkového počtu obcí pokrytých vysokokapacitnými
širokopásmovými sieťami.
Vyššie uvedená analýza naznačuje, že konkurencia na slovenskom trhu podľa
počtu a relatívnej veľkosti prevádzkovateľov rastie, pričom podiel ST z pohľadu
110

Vzhľadom na nedostupnosť dát o počte bytových domácností v štruktúre po jednotlivých obciach a mestách
boli pre účely analýzy v Grafe 65 použité dáta o počte hospodáriacich domácností.
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zastupiteľných technológií (VDSL, FTTx, CATV) klesá, i keď sa stále jedná
o najväčšieho poskytovateľa. Tento záver vychádza okrem iného z týchto zistení:


Žiadna obec nemala k 31.12.2021 menej ako dvoch poskytovateľov
širokopásmového prístupu. Zároveň len 15 obcí malo len dvoch
poskytovateľov. To znamená, že viac ako 99% obcí malo troch a viac
poskytovateľov. V 97,85% obciach boli v roku 2021 aspoň štyria
poskytovatelia oproti 67,1% v roku 2014.



Priemerný trhový podiel spoločnosti ST v mestách Slovenska bol v roku
2021 36% a v obciach – 35%. Na Slovensku sa však počet miest a obci,
v ktorých je trhový podiel spoločnosti ST vyšší ako 50%, znížil z 1 006 na
konci roka 2014 na 891 v prvom polroku 2021, čo predstavuje 17,5%
z celkového počtu aktívnych prístupov.



Analýza podielu spoločnosti ST na celkovom počte zastupiteľných
prístupov (VDSL, FTTx, CATV) k 30.06.2021 preukázala, že trhový podiel
v obciach je 66% a v mestách – 44%. Celkovo v 1 499 obciach a mestách
Slovenska podiel bitstreamových prístupov ST je väčší ako 50%. Stále vo
všetkých takýchto obciach sú dostupné prístupy k internetu
prostredníctvom iných technológií ako VDSL, FTTx, a CATV. V porovnaní
s rokom 2014, podiel takýchto miest a obcí klesol z 68,9% na 67,7%
z celkového počtu.

3.1.3. Geografické rozdiely alebo jednotnosť cien
Na skúmanie geografických rozdielov alebo jednotnosti cien poskytovateľov boli
maloobchodné ponuky širokopásmového prístupu k internetu na trhu rozdelené podľa
rýchlosti sťahovania do týchto troch skupín:


do 30 Mbit/s,



40-90 Mbit/s,



100 Mbit/s a viac.

Spoločnosť ST na základe predchádzajúcej analýzy určená ako významný
podnik, uplatňuje jednotnú výšku cien na celom území Slovenskej republiky, taktiež
všetci významní poskytovatelia služieb, ktorí boli skúmaní, uplatňujú na celom území
Slovenskej republiky jednotné ceny.
Tabuľka 32 zobrazuje ceny spoločnosti ST a alternatívnych operátorov pre
služby pevného internetu v troch kategóriách rýchlostí. V prípade, že operátori
ponúkajú zľavy za 24 mesačnú viazanosť, v tabuľke sú uvedené ceny s takýmito
zľavami. Posledný stĺpec, označený ako Priemerná mesačná platba pre rýchlosť
sťahovania 1 Mbit/s vyjadruje podiel priemernej mesačnej platby počas doby 24
mesiacov a rýchlosti sťahovania. Premenná rýchlosť sťahovania ako významný atribút
bola pre porovnanie použitá vzhľadom na jej významnosť pre zákazníka pri výbere
poskytovateľa. Priemerná mesačná platba zase vyjadruje cenu za poskytovanie
služby, inštaláciu technikom, poplatky za zariadenia a iné poplatky.
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Tabuľka 32 Porovnanie cien ST a alternatívnych operátorov

Podnik

Ponuka

Techn
ológia

Download,
Mbit/s

Cena za
používani
e, EUR

Viazanosť,
mesiacov

Inštalačný
poplatok,
EUR

Priemerná
mesačná
platba pre
rýchlosť
sťahovania 1
Mbit/s, EUR

Do 30 Mbit/s
Slovanet

METALIK
5

CATV

5

17

50

3,82

Slovanet

VDSL 10

VDSL

10

22

50

2,41

ST

KlasikNET
Štart

VDSL

13

15

130

1,57

Orange

Home
Basic
vDSL 2

VDSL

15

13

199,99

1,42

Slovanet

VDSL 15

VDSL

15

22

50

1,61

Slovanet

METALIK
20

CATV

20

21

50

1,15

ST

KlasikNET
Štart+

VDSL

26

19

130

0,94

Orange

Home
Basic Fiber
Partner

FTTH

30

13

199,99

0,71

Slovanet

VDSL 30

VDSL

30

19

50

0,70

130

0,43

24

24

40-90 Mbit/s
ST

OptikNET
Štart

FTTH

50

16

Orange

Home
Optimal
vDSL

VDSL

50

18

199,99

0,53

Slovanet

VDSL 50

VDSL

50

19,60

50

0,43

UPC

Internet 50

CATV

50

9,90

24

59

0,25

ST

KlasikNET
Ideál+

VDSL

58

23

24

130

0,49

Slovanet

VDSL 70

VDSL

70

14,99

24

50

0,21

SWAN

Internet M

FTTB

70

19,99

99

0,27

ST

KlasikNET
MAX

VDSL

82

30

130

0,43

Slovanet

VDSL 90

VDSL

90

23,20

50

0,28

130

0,25

24

24

100 Mbit/s a viac
ST

Magio
Internet XL

FTTB

100

20

Orange

Home
Premium
vDSL

VDSL

100

23

199,99

0,31

SWAN

Internet M

FTTH

300

19,99

99

0,08

UPC

Internet
300

CATV

300

13,90

59

0,05

Orange

Home
Premium

FTTH

600

23

199,99

0,05
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24

24

Podnik

Ponuka

Techn
ológia

Download,
Mbit/s

Cena za
používani
e, EUR

Viazanosť,
mesiacov

Inštalačný
poplatok,
EUR

Priemerná
mesačná
platba pre
rýchlosť
sťahovania 1
Mbit/s, EUR

Fiber
Partner
UPC

Internet
600

CATV

600

16,90

24

59

0,03

ST

OptikNET
Max*

FTTH

1000

30

24

130

0,04

SWAN

Internet XL

FTTH

1000

29,90

99

0,03

UPC

Internet
1 000

CATV

1000

20,90

59

0,02

24

Zdroj: cenníky operátorov platné k 31.12.2021

Porovnanie cien uvedené v Tabuľke 32 nenaznačuje významné rozdiely
v cenách medzi jednotlivými operátormi v Slovenskej republike, pričom však nemožno
tvrdiť, že významný podnik uplatňuje výrazne vyššie alebo nižšie ceny ako jeho
konkurenti v každej skupine.
Podľa Stanoviska BEREC ku geografickým aspektom, ak sú ceny
dominantných a alternatívnych operátorov geograficky jednotné, t. j. nelíšia sa medzi
jednotlivými geografickými oblasťami, môže to naznačovať nedostatočné geografické
rozdiely v podmienkach hospodárskej súťaže, ktoré by odôvodňovali vymedzenie
subnárodných geografických trhov.111
Z analýzy cien tradičných a alternatívnych poskytovateľov nevyplývajú výrazné
rozdiely v cenách spoločnosti ST a alternatívnych operátorov na trhu. Geografické
rozdiely v cenách teda nenaznačujú, že je potrebné definovať rôzne geografické
trhy širokopásmového prístupu v rámci Slovenskej republiky, nakoľko ceny
žiadneho z operátorov nie sú geograficky segmentované.
3.2.

Záver územného vymedzenia

Prvotná analýza pokrytia alternatívnymi sieťami zistila, že hoci sa pokrytie
bitstreamových širokopásmových sietí v jednotlivých mestách a obciach líši,
konkurenčné podmienky na Slovensku sú dostatočne homogénne na to, aby
bolo oprávnené určiť národné vymedzenie daného relevantného trhu aj bez
detailnej geografickej analýzy. Analýza, na ktorej je tento záver založený, vychádza z
pokrytia rôznymi sieťami, ako aj zo situácie hospodárskej súťaže na maloobchodnom
trhu. Tento záver je v súlade so spoločnou pozíciou BEREC, ako aj Správy BEREC o
uplatňovaní spoločnej pozície ku geografickým aspektom analýzy trhu z roku 2018.
V nadväznosti na uvedené úrad považuje veľkoobchodný relevantný trh č. 3
z geografického hľadiska za národný.

111

BoR (14) 73, str. 15. Dostupné na: https://lnk.sk/gqr0
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4. Test troch kritérií
Podľa § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách test troch kritérií je
spôsob určenia, či je na trhu opodstatnená regulácia ex ante. Test troch kritérií je
splnený v prípade, ak sú kumulatívne splnené tieto tri kritériá:
1. existencia podstatných a trvalých štrukturálnych, právnych alebo
regulačných prekážok vstupu na trh,
2. štruktúra trhu je taká, že trh v blízkej budúcnosti nesmeruje k efektívnej
hospodárskej súťaži, ak ide o hospodársku súťaž založenú na
infraštruktúre a inú hospodársku súťaž, ktorá vytvára prekážky vstupu ,
3. samotné uplatnenie právnych predpisov o hospodárskej súťaži nie je
postačujúce na primerané riešenie zistených zlyhaní trhu.
Kódex k testu troch kritérií uvádza, že analýza týchto kritérií má posudzovať
vývojove trendy z hľadiska budúcnosti a zohľadniť nasledujúce náležitosti:
a) vývojové trendy na trhu, ktoré ovplyvňujú pravdepodobnosť, že
relevantný trh smeruje k efektívnej hospodárskej súťaži;
b) všetky relevantné prekážky v hospodárskej súťaži na úrovni
veľkoobchodu a maloobchodu bez ohľadu na to, či sú za zdroj týchto
prekážok považované elektronické komunikačné siete, elektronické
komunikačné služby, či iné typy služieb alebo aplikácií, ktoré sú
porovnateľné z pohľadu koncového užívateľa, a bez ohľadu na to, či sú
tieto prekážky súčasťou relevantného trhu;
c) iné formy regulácie alebo opatrení uložených a ovplyvňujúcich v danom
období relevantný trh alebo súvisiaci maloobchodný trh;
d) reguláciu uloženú na inom relevantnom trhu.
Podľa Odporúčania Komisie z roku 2020, veľkoobchodný trh č. 3 už nie je
zahrnutý do zoznamu relevantných trhov, pretože podľa názoru EK, berúc do úvahy
očakávaný budúci vývoj na úrovni EÚ, prekážky vstupu na trh služieb centrálneho
prístupu už nemožno považovať za vysoké a neprekonateľné, trh smeruje k účinnej
hospodárskej súťaži vďaka prítomnosti alternatívnych platforiem, širokej komerčnej
dostupnosti kapacity chrbticovej siete a možnosti poskytovať služby centrálneho
prístupu lokálne prepojenými operátormi. Považuje sa však za relevantný až do
vykonania testu troch kritérií členským štátom, ktorý preukáže, že trh nespĺňa test troch
kritérií.
Cieľom tejto kapitoly je posúdenie testu troch kritérií na veľkoobchodnom trhu
č. 3.
4.1.

Vyhodnotenie kritéria č. 2.

Druhé kritérium sa zameriava na posúdenie, či štruktúra trhu je taká, že v
príslušnom časovom horizonte smeruje k efektívnej hospodárskej súťaži, pokiaľ ide o
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hospodársku súťaž založenú na infraštruktúre a inú hospodársku súťaž, ktorá vytvára
prekážky vstupu.
Podľa Vysvetľujúceho memoranda, pri analýze efektívnej hospodárskej súťaže
je potrebné posúdiť, či trh v posudzovanom období má alebo nemá vlastnosti, ktoré
môžu odôvodňovať uloženie regulačných povinností. Memorandum taktiež uvádza, že
tendencia k efektívnej hospodárskej súťaži nemusí nevyhnutne znamenať, že trh
dosiahne stav efektívnej hospodárskej súťaže v sledovanom období. Znamená to len,
že v tomto období existujú jasné dôkazy o dynamike na trhu, čo naznačuje, že v
dohľadnej budúcnosti sa dosiahne stav efektívnej hospodárskej súťaže bez regulácie
ex ante na príslušnom trhu. Ako už bolo spomenuté, podľa Odporúčania komisie z roku
2020, s výhľadom do budúcnosti, trh na úrovni EÚ smeruje k účinnej hospodárskej
súťaži vďaka prítomnosti alternatívnych platforiem, širokej komerčnej dostupnosti
kapacity chrbticovej siete a možnosti poskytovať služby centrálneho prístupu lokálne
prepojenými operátormi.
Vyhodnotenie stavu súťaže na predmetnom trhu vychádzalo z analýzy trhových
podielov všetkých poskytovateľov širokopásmových služieb prostredníctvom všetkých
technológií využívaných na Slovensku. Podľa trhových podielov zobrazených v Grafe
66, na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu bez ohľadu na použitú
technológiu prístupu, spoločnosť ST k 30.06.2021 disponuje trhovým podielom na
úrovni ....% (predmet OT). Celkovo teda trhový podiel spoločnosti na relevantnom trhu
je nižší ako 40%, čo podľa Pokynov Komisie K naznačuje, že dominantné postavenie
operátora je málo pravdepodobné.112
Graf 66 Vývoj trhových podielov operátorov na maloobchodnom trhu podľa celkového počtu fixných
širokopásmových prístupov (2015-1p 2021) (predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Nižšie uvedený graf zobrazuje trhové podiely podnikov poskytujúcich
širokopásmový prístup na maloobchodnom trhu prostredníctvom technológií xDSL,
FTTx a CATV. Podiel spoločnosti ST na trhu širokopásmových prístupov
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zastupiteľných na maloobchodnej úrovni bol k 30.06.2021 na úrovni ......% (predmet
OT). V porovnaní s minulými rokmi, podiel spoločnosti ST mierne klesol, avšak je stále
vysoký a naznačuje silnú pozíciu podniku.
Graf 67 Vývoj trhových podielov operátorov podľa zastupiteľných širokopásmových prístupov na
maloobchodnej úrovni (2015-1p 2021) (predmet OT)

Zdroj: Elektronický zber dát

Na veľkoobchodnom trhu č. 3, súčasný stav konkurencie je daný postavením
spoločnosti ST, ktorá vlastní a prevádzkuje najrozsiahlejšiu infraštruktúru, čo jej
umožňuje pripojenie zákazníka na najväčšom území Slovenskej republiky.
Spoločnosť, s ohľadom na historický vývoj, bola ako jediný podnik zodpovedná za
vybudovanie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete s priamym prístupom
ku koncovým užívateľom. Spoločnosť ST v komunikácii s úradom uviedla: „...
............... ........ . ......... ... ........ ............ .. ............. .......... . ......... ......... .. ........ ...........
..... ......... ......... ........... .... .. ........ ........ ........ ...... ........ ........ ..... .. .......... .......... .. . ..
........
.
.
..........
.........
..
............
.........
........................................................................................................................................
.....................................................................“ (predmet OT).
Spoločnosť ST je k dnešnému dňu jedinou spoločnosťou poskytujúcou
veľkoobchodný širokopásmový prístup na regulovanej úrovni. Ako sa už uvádzalo
vyššie, veľkoobchodný širokopásmový prístup k sieti spoločnosti ST na poskytovanie
maloobchodných širokopásmových služieb k 30.06.2021 využívalo celkom 11
alternatívnych poskytovateľov, ktorí tvorili 20,5% trhový podiel na všetkých xDSL
prístupoch spoločnosti ST a 5,6% na všetkých FTTx prístupoch spoločnosti ST.
Podmienky vstupu na trh sa uľahčili v dôsledku zmien veľkoobchodnej ponuky
ST nad rámec jej regulačných povinností. Ako už bolo uvedené vyššie, tieto zmeny
podmienok, ako napr. kontingent a paradise window, boli podľa vyjadrenia spoločnosti
ST spôsobené najmä snahou inkumbenta zachovať konkurencieschopnosť svojej
veľkoobchodnej ponuky a odvrátiť dlhodobo klesajúci trend počtu prístupov a objemu
výnosov. Tieto zmeny poskytli alternatívnym operátorom možnosť získať atraktívnejšie
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ceny za prístupy pri splnení objemových limitov a zároveň určitú predvídateľnosť
nákladov za transport pri rastúcich nárokoch na kapacitu zo strany koncových
užívateľov. Zmeny tiež umožnili alternatívnym operátorom poskytovať svojim
zákazníkom služby s vyššou prenosovou rýchlosťou, prípadne rozšíriť ponuku o rôzne
OTT služby (napr. TV). V dôsledku takýchto zmien sa podľa vyjadrenia spoločnosti ST
podarilo zvrátiť tento trend poklesu a od roku 2019 počet služieb BSA rastie.
Ponuka kontingentu zo strany spoločnosti ST má za cieľ motivovať
alternatívnych operátorov k využívaniu veľkoobchodnej ponuky vysokorýchlostných
prístupových technológií pomocou objemových zliav. Získanie týchto zliav je
podmienené počtom používateľov, migračným pomerom a finančnými podmienkami
súvisiacimi so službou vo forme predplatného atď.
Prijatie zmien nad rámec regulačnej povinnosti s cieľom zatraktívniť
veľkoobchodné bitstreamové produkty svedčí o stupňovaní hospodárskej súťaže na
príslušnom relevantnom trhu a očakáva sa, že táto tendencia bude aj naďalej
pokračovať. Vyššie popísaný vývoj na trhu teda potvrdzuje domnienku EK o širokej
dostupnosti kapacity chrbticovej siete a možnosti poskytovať služby centrálneho
prístupu lokálne prepojenými operátormi, nakoľko tento vývoj bol spôsobený tlakom
trhu nad rámec regulačných opatrení, a teda bez potreby ex ante regulačnej
intervencie.
Predpokladom efektívnej hospodárskej súťaže je taktiež efektívny legislatívny
rámec zohľadňujúci potreby účastníkov trhu centrálneho prístupu. Podľa domnienky
EK prekážky by malo ísť o možnosti poskytovať služby centrálneho prístupu
lokálne prepojeným operátorom. Aktuálny zákon o elektronických komunikáciách je
platný od 2. decembra 2021 a účinný od 1. februára 2022. Významnou regulačnou
zmenou je fakt, že v rámci ustanovenia § 57 ods. 2 zákona o elektronických
komunikáciách došlo k rozšíreniu symetrickej povinnosti prepojenia siete o povinnosť
poskytnúť prístup k sieti, ak je to uskutočniteľné.
Platným znením zákona o elektronických komunikáciách účinným od
01.02.2022 bola táto povinnosť v rámci ustanovenia § 57 ods. 2 rozšírená o povinnosť
“umožniť prístup” nasledovne:
(2) Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný umožniť prepojenie a prístup:
a) za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických noriem a technických
špecifikácií podľa § 20 zabezpečujúcich interoperabilitu služieb,
b) v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom
prepojenie a prístup nesmú byť podmienené platbou za tie časti verejnej siete alebo
zariadenia, ktoré nie sú na poskytovanie predmetnej veľkoobchodnej služby
nevyhnutne potrebné,
c) aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia alebo prístupu, ak o
to poskytovateľ verejnej siete žiadajúci o prepojenie alebo prístup požiada a uhradí
nevyhnutné náklady takého prepojenia alebo prístupu a je to technicky uskutočniteľné.
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Nové znenie zákona o elektronických komunikáciách teda explicitne stanovuje
povinnosť prístupu všetkým podnikom poskytujúcim verejnú sieť, a teda rozširuje túto
povinnosť nad rámec podniku s významným vplyvom. Toto nové opatrenie významne
posilňuje konkurenčné prostredie aj na veľkoobchodných trhoch prístupu s výhľadom
do budúcnosti.
O zlepšujúcich sa podmienkach na trhu centrálneho prístupu svedčí, že novo
vstupujúci alebo expandujúci hráči majú niekoľko efektívnych možností rozvoja. K
zníženiu nákladov na výstavbu nových sieti prispela taktiež posledná Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 113 , ktorá v novom znení
platnom od 01.03.2020 v ustanovení § 4 ods. 5 dovoľuje umiestňovať telekomunikačné
rozvody nad povrchom zeme za určitých podmienok. Predchádzajúce znenie tejto
vyhlášky nariaďovalo umiestnenie telekomunikačných rozvodov v zastavanej časti
obce len pod povrchom zeme, čo zvyšovalo investičnú náročnosť. Toto umožňuje
výstavby nových sietí bez nutnosti nákladných zemných prác, ako napríklad FWA a
vzdušné optické vedenia.
K rozšíreniu pokrytia tiež prispeje ustanovenie § 25 zákona o elektronických
komunikáciách, v ktorom je uvedené, že každý podnik má právo získavať informácie
o dostupnosti fyzickej infraštruktúry a nenasvietených optických vlákien, ktoré
prevádzkovateľ siete ponúka alebo plánuje ponúknuť na sprístupnenie podnikom a
plánovaných stavbách a prebiehajúcich stavebných prácach prostredníctvom
jednotného informačného miesta. Takéto jednotné informačné miesto zhromažďuje,
spracováva, uchováva a na základe žiadosti bezplatne poskytuje podnikom
elektronickými prostriedkami informácie.
Podľa § 26 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách prevádzkovateľ siete
je povinný vyhovieť písomnej žiadosti o prístup k svojej fyzickej infraštruktúre za
primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok vrátane ceny na účely
umiestnenia vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostnej siete, ak §
26 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách neustanovuje inak.
Vyššie uvedené legislatívne znenie teda podľa názoru úradu zabezpečuje
možnosť poskytovať služby centrálneho prístupu lokálne prepojeným operátorom a
vytvára tak podmienky k ďalšiemu posilňovaniu efektívnej hospodárskej súťaže.
K zníženiu nákladov na výstavbu infraštruktúry pevných sietí naprieč
Slovenskom prispelo aj podpísanie Memoranda o spolupráci medzi štátom a
operátormi ohľadom pokrytia bielych miest internetom technológiou NGA v roku 2018
v súlade s cieľmi EÚ, aby jej všetci obyvatelia mali prístup k internetu s rýchlosťou
minimálne 30 Mbit/s. Memorandum podpísalo 29 poskytovateľov internetu.
Vyhodnotenie Ministerstva Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
Republiky (MIRRI) v prvej polovici polroka 2021 naznačuje, že v dôsledku tejto
iniciatívy štátu a operátorov bolo pokrytie 1 772 obcí aspoň jedným operátorom, čo
113
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predstavuje 98% z pôvodných 1 808 obcí. Podľa MIRRI, súbežne s aktivitami štátu
viacerí operátori sami masívne investujú do optiky, 4G a 5G a tým zrýchľujú nástup
gigabitovej spoločnosti na Slovensku. Navyše deje sa tak nielen vo veľkých mestách,
ale aj na vidieku. Očakáva sa teda zrýchlené rozširovanie alternatívnych sietí na celom
území Slovenska, ktoré zlepši konkurenčné podmienky na celkovom maloobchodnom
trhu Slovenskej republiky v nasledujúcich rokoch.114
Okrem toho, v roku 2021 Slovensko prijalo Národný plán širokopásmového
pripojenia, ktorého ambíciou je pokrytie všetkých domácností pripojením o rýchlosti
sťahovania dát aspoň 100 Mbit/s s možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s do roku 2030 a
subjektov sociálno-ekonomickej interakcie pripojením o rýchlosti aspoň 1 Gbit/s.
Národný plán ako víziu Slovenska definuje zabezpečenie prístupu ku komunikačnej
infraštruktúre, ktorá bude schopná naplniť kvalitatívne a kapacitné požiadavky sietí
gigabitovej spoločnosti pre všetkých občanov, podnikateľov, ako aj inštitúcie verejnej
správy na dlhé desaťročia dopredu. Plán ďalej uvádza, že pre naplnenie tejto vízie zo
strednodobého a dlhodobého hľadiska je potrebné investovať do vybudovania
celonárodnej optickej infraštruktúry založenej na optických prístupových sieťach FTTH
a FTTB, ktorá ako jediná v súčasnosti dostupná technológia nebude do budúcnosti
vyžadovať výmenu z dôvodu zvyšujúcich sa kapacitných, alebo iných kvalitatívnych a
technologických požiadaviek.
Naplnenie týchto cieľov bude síce problematické dosiahnuť najmä v dlhodobo
infraštruktúrne poddimenzovaných oblastiach (tzv. posledných 5%), avšak práve v
týchto oblastiach je plánovaná výstavba sieti podporená zo strany štátu vo forme
grantov zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Z tohto dôvodu predpokladáme, že
konkurenčné prostredie sa s výhľadom do budúcnosti posilní, najmä vo vidieckych
oblastiach.
Navyše najväčšie spoločnosti pôsobiace na trhu pevných širokopásmových
prístupových služieb avizovali plány na spoločné investície do rozvoja optickej
infraštruktúry.115 Aj keď nie je jasné, či budú takéto zámery úspešné, je zrejmé, že
spoločné investičné projekty môžu odstrániť ekonomické a administratívne prekážky
budovania infraštruktúry a vstupu na trh a poskytnúť operátorom potenciál na rozvoj
infraštruktúry v oblastiach náročnejších na zdroje.
Pre lepšiu koordináciu aktivít ohľadom agendy rozširovania pokrytia
vysokorýchlostným broadbandom, Slovensko za podpory EÚ, buduje Broadband
Competence Office (BCO), ktorý bude fungovať medzi inštitucionálnymi útvarmi
naprieč úradom a MIRRI. BCO bude zodpovedný za plnenie cieľov Národného plánu.
Okrem iného, BCO bude získavať a poskytovať transparentné informácie o stave
širokopásmových prístupových sietí na Slovensku poskytovateľom internetových
služieb. Ich komerčné plány BCO bude zhromažďovať, vyhodnocovať, a to ako ich
operátori plnia následne bude kontrolovať. Všade tam, kde operátori svoje
deklarované komerčné plány nenaplnia, BCO zabezpečí nápravu prostredníctvom
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nástrojov, ktoré bude mať k dispozícii, čo ďalej bude prispievať k rozšíreniu pokrytia
optickou sieťou na Slovensku.
Podľa Vysvetľujúceho memoranda má na dynamiku hospodárskej súťaže na
relevantnom trhu vplyv aj využívanie alternatívnych infraštruktúr, ktoré umožňujú
ponúkať zastupiteľné služby na maloobchodnej úrovni. Túto skutočnosť vznikajúcu
v praxi podporuje aj znenie zákona o elektronických komunikáciách, kde podľa § 25
ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách, prevádzkovateľom siete je
poskytovateľ siete alebo osoba, ktorá prevádzkuje alebo poskytuje sieť určenú na
poskytovanie iných služieb; sieť určená na poskytovanie iných služieb je sieť určená
na služby výroby, prepravy alebo distribúcie plynu, výroby, prenosu alebo distribúcie
elektriny, zabezpečovania verejného osvetlenia, výroby, distribúcie alebo dodávky
tepla, prevádzkovania verejnej kanalizácie a prevádzky železničnej a cestnej
infraštruktúry, prístavov a leteckej infraštruktúry.
Navyše, pri posudzovaní súťaže na trhu je dôležité zohľadniť aj
pravdepodobnosť vstupu podnikov, ktoré v súčasnosti nepôsobia na relevantnom trhu,
ale môžu sa rozhodnúť vstúpiť na trh v strednodobom horizonte v prípade zvýšenia
cien. 116 Preto je potrebné vziať do úvahy ponuky energetických spoločností, ktoré
uľahčujú vstup na trh širokopásmového pripojenia alternatívnym operátorom, najmä
malým regionálnym hráčom, a tým zintenzívňujú konkurenčný tlak na trhu centrálneho
prístupu k internetu na Slovensku. Koncepciu synergie elektroenergetického a
telekomunikačného partnerstva na Slovensku spustila v roku 2016 spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a. s. (ďalej VSD), ktorá vytvára podmienky pre všetky
telekomunikačné spoločnosti, umožňujúce poskytovať služby koncovým zákazníkom
na optickej infraštruktúre VSD.117 Energetické spoločnosti v súčasnosti avizujú viac
ako 20 spolupracujúcich subjektov (alternatívnych operátorov), ktorým umožňujú
vstúpiť na trh a expandovať, využívajúc ich optické siete.
Za iných okolností by si takíto operátori pravdepodobne objednali
veľkoobchodné služby od spoločnosti ST, a preto úrad považuje ponuku energetických
spoločnosti za konkurujúcu veľkoobchodnej ponuke spoločnosti ST.
Vyššie popísaná situácia na trhu služieb centrálneho prístupu teda potvrdzuje
domnienku Európskej komisie, že trh smeruje k účinnej hospodárskej súťaži vďaka
prítomnosti alternatívnych platforiem.
Najväčšími konkurentmi spoločnosti ST na trhu sú spoločnosť Orange
a spoločnosť UPC, hoci ich podiel podľa počtu prístupov je výrazne nižší. Po sérii
predajov v rámci skupiny UPC (Liberty Global) v zahraničí sa v blízkej budúcnosti
očakáva predaj UPC silnému telekomunikačnému subjektu aj na Slovensku. Nástup
nového investora na trh pravdepodobne zvýši finančné zdroje operátora, ako aj
prinesie know-how, čo by mohlo posilniť trhovú pozíciu spoločnosti a zvýšiť
konkurenciu.
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Tendenciu zvyšovania konkurencie na trhu centrálneho prístupu naznačuje aj
fakt, že spoločnosť ST uzavrela komerčnú dohodu o prístup do siete GPON iného
operátora (konkrétne spoločnosť Orange). To znamená, že aj iní operátori vedia
poskytnúť veľkoobchodné služby zabezpečujúce pripojenie alternatívne k centrálnemu
prístupu v pevnom umiestnení, pričom takýto prístup je komerčne atraktívny aj pre
inkumbent operátora veľkosti ST.
Navyše, dynamika hospodárskej súťaže na trhu č. 3 je ovplyvnená
veľkoobchodnou ponukou VULA. Hoci je VULA súčasťou trhu č. 1, má nepriamy vplyv
na súťaž na trh služieb centrálneho prístupu, keďže operátori začali uprednostňovať
túto veľkoobchodnú ponuku oproti iným veľkoobchodným ponukám. Spoločnosť ST
uviedla, že počet partnerov, ako aj počet samotných prístupov na trhu lokálneho
prístupu (VULA, GPON Prístup) rastie a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať.
V súčasnosti spoločnosť ST poskytuje regulované dohody o VULA ...... (predmet OT)
alternatívnym operátorom s celkovým počtom .... (predmet OT) prístupov. Rámcové
zmluvy sú uzavreté s ďalšími .......... (predmet OT) operátormi. Komerčná dohoda
o VULA je uzavretá s ...... ...................... (predmet OT) na viac ako ... ...... (predmet
OT) prístupov. To umožňuje predpokladať, že konkurencia na veľkoobchodnom trhu
č. 3 sa bude zvyšovať vzhľadom na dostupnosť a záujem operátorov o službu VULA
najmä za komerčných podmienok.
Podľa Vysvetľujúceho memoranda, obchodné dohody vrátane dohôd o
veľkoobchodnom prístupe, dohody o spoločných investíciách a dohody o vzájomnom
prístupe medzi operátormi, ktoré boli uzavreté na trvalom základe a sú udržateľné,
pravdepodobne zlepšia dynamiku hospodárskej súťaže a v konečnom dôsledku môžu
vyriešiť obavy o hospodársku súťaž na príslušnom maloobchodnom trhu. Úrad sa
preto domnieva, že rastúci záujem o bitstreamové produkty od spoločnosti ST
v poslednom období, Memorandum o spolupráci medzi štátom a operátormi ohľadom
pokrytia bielych miest internetom technológiou NGA, Národný plán širokopásmového
pripojenia, plány na spoločné investície do rozvoja optickej infraštruktúry najväčších
operátorov tiež naznačujú zlepšenie hospodárskej súťaži na trhu.
Z týchto dôvodov úrad považuje, že hoci sa pozícia spoločnosti ST na trhu
širokopásmového prístupu v horizonte 5 rokov s vysokou pravdepodobnosťou výrazne
nezmení, pozorovaná dynamika trhu naznačuje smerovanie k efektívnej hospodárskej
súťaži.
Vysvetľujúce memorandum taktiež uvádza, že konkurenčný tlak na operátorov
nemusí byť nevyhnutne odvodený od iných porovnateľných operátorov. Dynamika trhu
môže byť ovplyvnená aj rôznymi technológiami, ktoré však ponúkajú produkty, ktoré
sú pre koncových užívateľov zastupiteľné. Preto ďalšia časť analýzy skúma priame
vplyvy na veľkoobchodný trh, ale zároveň aj možné nepriame vplyvy z maloobchodnej
úrovne, ktoré by mohli obmedzovať v správaní hypotetického monopolistu.
Vyhodnotenie stavu hospodárskej súťaže na predmetnom trhu vychádza
z analýzy súťaže na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu, kde boli
zohľadnené trhové podiely, ako aj vývoj pokrytí jednotlivých technológií. Relevantný
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maloobchodný trh zahŕňa zastupiteľné širokopásmové prístupy prostredníctvom
technológií xDSL, FTTx a CATV.
Ako už bolo spomenuté, najdostupnejšou na Slovensku je technológia xDSL,
ktorá k 30.06.2021 je dostupná približne v 92,6% všetkých obci. Rozhodujúcu časť
xDSL infraštruktúry vlastní spoločnosť ST Vybudovanie paralelnej infraštruktúry
pevných sietí celoplošne na území Slovenska nie je ekonomicky možné a preto z
pohľadu pokrytia je táto infraštruktúra neduplikovateľná.
Ako znázorňuje Graf 6, trh širokopásmového prístupu je špecificky vysokým
zastúpením prístupov prostredníctvom technológií xDSL a FTTx, ktoré k 30.06.2021
mali spolu podiel trhu takmer 63%. Technológia FTTx má od roku 2019 najväčší podiel
na celkovom počte širokopásmových prístupov a bude naďalej rasť. K výraznému
nárastu pokrytia technológiou FTTx došlo aj z geografického hľadiska, najmä v
obciach, ako ukazuje Graf 62. K 30.06.2021 technológia FTTx pokrývala celkovo 1 015
miest a obcí, čo predstavuje 35,1%, a teda je druhou najdostupnejšou technológiou.
Táto technológia má významné, ale nie celoštátne pokrytie. Avšak pozorujeme
významný nárast pokrytia miest a obcí Slovenska touto technológiou oproti roku 2014.
Ak berieme do úvahy len prístupy VDSL, ktoré ponúkajú porovnateľné rýchlosti
s FTTx, 78% domácností v obciach (792 obcí z celkového počtu 1 015) s pokrytím
optikou má zároveň v danej obci k dispozícií tiež VDSL technológiu. Technológia FTTx
konkuruje VDSL celkom v 792 obciach ako to je uvedené v Tabuľke 33. Z tabuľky
vidíme, že priemerný trhový podiel technológie xDSL v týchto obciach je 32%, čo je
výrazne nižšie oproti trhovému podielu xDSL v obciach, kde je len prístup
prostredníctvom VDSL (skupina a).
Toto ešte raz potvrdzuje výrazný konkurenčný tlak technológie FTTx na
poskytovateľov xDSL pripojení, keďže technológie xDSL a FTTx sa preukázali byť
zastupiteľné už na základe existencie priamych vplyvov (možnosť realizácie
veľkoobchodnej ponuky v sieti, otázky súvisiace s migráciou a podobne). Navyše sa
očakáva, že pokrytie technológiou FTTx sa v blízkej budúcnosti výrazne zvýši vďaka
stimulom na expanziu a inovácie, ktoré sa spomínajú vyššie (ako napríklad Národný
plán širokopásmového pripojenia, Memorandum, nová vyhláška Ministerstva
životného prostredia). V nadväznosti na uvedené možno konštatovať, že hoci
technológia FTTx nie je tak geograficky zastúpená ako prístupová sieť spoločnosti ST,
takéto poskytovanie bude mať disciplinujúci účinok na schopnosť spoločnosti ST
uplatňovať trhovú silu na relevantných trhoch.
Ďalšia zastupiteľná technológia na maloobchodnom trhu CATV k 30.06.2021
má trhový podiel 10,8%. Technológia CATV bola vylúčená zo zoznamu zastupiteľných
technológií na veľkoobchodnom úrovni, lebo nepreukázala významný konkurenčný
vplyv. Avšak stále môže obmedzovať v správaní hypotetického monopolistu
prostredníctvom nepriamych vplyvov vzhľadom na veľkosť trhového podielu.
Technológia CATV je prítomná v 190 obciach, čo tvorí približne 6,6% celkového
počtu obcí na Slovensku s pokrytím cez 1 023 tis. domácností. Dosahuje tak nižšie
pokrytie ako napríklad technológa FTTx, ktorá sa podobne vyskytuje prevažne v
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hustejšie zaľudnených častiach väčších miest. Geografické pokrytie tejto technológie
sa zvýšilo najmä v mestách, kde sa postupne rozširuje technologická platforma
DOCSIS 3.1.
Z hľadiska konkurencieschopnosti tejto technológie, takmer 95% obcí (180 obcí
z celkového počtu 190) s pokrytím CATV má zároveň v danej obci k dispozícií tiež
VDSL technológiu, ktorej pokrytie však je výrazne vyššie v porovnaní s technológiou
CATV. V týchto oblastiach však technológií xDSL konkuruje tiež technológia FTTx.
Nižšie uvedená tabuľka porovnáva stav súťaže v oblastiach s dostupnosťou
vybraných technológií, ktorá dáva ucelenejší obraz o súperení jednotlivých technológií,
ako sumárny prehľad za celý národný trh, nakoľko zohľadňuje rozdielnu dostupnosť
každej technológie.
Tabuľka 33 Porovnanie stavu súťaže v oblastiach s dostupnosťou VDSL a vybraných technológií k
30.06.2021
Oblasť s technológiou
VDSL

Počet
obci

Počet
obyvateľov

Priem.
veľkosť
obce

Podiel
xDSL
spolu

Podiel
FTTx

Podiel
CATV

1 987

5 066 556

2 549,85

43,6%

14,1%

1,4%

a) VDSL a FTTx

792

3 920 036

4 949,54

32,0%

35,4%

2,5%

b) VDSL a CATV

180

2 524 407

14 024,48

34,4%

24,3%

15,1%

c) VDSL + FTTx +
CATV

128

2 431 709

18 997,73

27,0%

34,2%

15,7%

52

92 698

1782,65

52,7%

0,0%

13,7%

d) VDSL + CATV (bez
FTTx)

Zdroj: Elektronický zber dát

Nepriamy vplyv CATV na xDSL je možné lepšie pozorovať v skupinách oblastí
obsahujúcich dvojice technológií VDSL a CATV, ako aj VDSL a FTTx. Dostupnosť
CATV je nižšia ako dostupnosť FTTx ako sa už spomínalo vyššie. Stav súťaže v týchto
oblastiach z pohľadu trhového podielu xDSL počítaného podľa počtu prístupov je však
veľmi podobný, jedine skupina obcí s dvojicou technológií VDSL a CATV disponuje
vyšším trhovým podielom CATV.
Z tabuľky vidíme, že CATV konkuruje VDSL technológií v 52 obciach, v ktorých
sa nenachádza technológia FTTx (skupina d). Ide však o malú skupinu s nízkym
počtom obyvateľom vzhľadom k celkovému pokrytiu jednotlivých technológií, takže
vplyv na celkový trh je minimálny. Technológia xDSL však v týchto oblastiach dosahuje
výrazne vyšší trhový podiel, ako je tomu v ostatných oblastiach. Spôsobené to môže
byť tiež tým, že konkurencia v podobe CATV v týchto oblastiach je tvorená prevažne
menšími káblovými poskytovateľmi, ktorí neposkytujú širokopásmový prístup k
internetu v takej kvalite, ako napr. najväčší poskytovateľ káblového prístupu na
Slovensku.
Podstatné z pohľadu posudzovania vplyvu CATV na trhový podiel xDSL je, že
v obciach s prítomným FTTx (skupina a) je trhový podiel xDSL mierne nižší ako v
obciach s prítomným CATV (skupina b). V obciach, kde si však navzájom konkurujú
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všetky 3 technológie (skupina c), je trhový podiel xDSL mierne nižší, ako je podiel v
obciach s dostupným CATV (skupina b).
Je teda evidentné, že prítomnosť CATV popri FTTx prispela k zníženiu trhového
podielu xDSL, aj keď len o 5%.
Z uvedeného je možné vyvodiť záver, že technológia CATV nemá na
veľkoobchodný trh širokopásmového prístupu taký vplyv, ktorý by prevyšoval
už existujúci vplyv technológie FTTx, obzvlášť berúc do úvahy výrazné prekrytie
dostupnosti technológií CATV a FTTx, ktoré dosahujú viac ako 95%.
Pri technológiách, ktoré sa nepreukázali ako zastupiteľné na maloobchodnej
úrovni by bolo možné uvažovať o existencii významnejšieho nepriameho vplyvu na
veľkoobchodný trh najmä pri technológii WiFi, ktorá spolu disponuje na
maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu výrazným trhovým podielom, a to
15,5% k 30.06.2021. Technológia dosahuje vysoké pokrytie (86,9%) v porovnaní
s technológiami FTTx a CATV, hoci jej pokrytie kleslo takmer o 10% v porovnaní
s rokom 2014. V predchádzajúcom období, technológia WiFi mala výrazne väčšie
rozšírenie vo vidieckych oblastiach, resp. v oblastiach s nedostupnou fixnou
infraštruktúrou. V súčasnosti ju postupne nahrádza technológia FIX LTE, ktorá bola
uvedená na trh v roku 2017 a rýchlo sa rozvíja.
V oblastiach s dostupnou alternatívnou zastupiteľnou infraštruktúrou užívatelia
preferujú iné technológie. Súvisí to s faktami prezentovanými v časti vecného
vymedzenia, na základe ktorých úrad považuje tieto technológie na maloobchodnom
trhu širokopásmového prístupu za nezastupiteľné.
Podstatným faktorom je limitovaná dostupnosť VDSL a FTTx technológií, ktoré
podľa údajov z EZD sú dostupné pre menej ako 70% obyvateľov obcí, resp. 35%. Pre
skúmanie možného trhového vplyvu týchto technológií je vhodné zvážiť územné
odlišnosti, podobne ako v prípade technológie CATV.
Tabuľka 34 Porovnanie stavu súťaže v oblastiach s dostupnosťou vybraných technológií k 30.06.2021
Oblasť s
technológiou
VDSL

Počet obci

Počet
obyvateľov

Priem.
veľkosť obce

Podiel xDSL
spolu

Podiel FTTx

Podiel WiFi

1 987

5 066 556

2 549,85

43,6%

14,1%

26,3%

a) VDSL a
FTTx

792

3 920 036

4 949,54

32,0%

35,4%

19,8%

b) VDSL a
WiFi

1 793

4 949 953

2 760,71

41,1%

14,5%

29,2%

c) VDSL +
FTTx +
WiFi

751

3 886 535

5 175,15

31,5%

34,7%

20,9%

Zdroj: Elektronický zber dát

V obciach s prítomným WiFi (skupina b) je trhový podiel xDSL o 9% vyšší ako
v obciach s prítomným FTTx (skupina a). Konkurencieschopnosť technológie WiFi je
však výrazne ovplyvnená prítomnosťou FTTx poskytovateľov, keďže trhový podiel tejto
technológie klesá v obciach s dostupnou technológiou FTTx (porovnanie skupín b a c).
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V obciach kde si navzájom konkurujú všetky 3 technológie prítomnosť WiFi
popri FTTx prispela k zníženiu trhového podielu xDSL len o 0,5% (skupiny „a“ a „c“). Z
uvedeného je možné vyvodiť záver, že technológia WiFi nemá na veľkoobchodný
trh širokopásmového prístupu významný vplyv na stav súťaže, ktorý by
prevyšoval už existujúci vplyv technológie FTTx.
Spomedzi ostatných nezastupiteľných technológií, pozoruhodné je výrazné
zvýšenie pokrytia a kapacity technológií FWA, 4G a 5G v posledných rokoch. Keďže
mobilné siete sa naďalej vyvíjajú (napr. pripravované 5G siete), tento trend bude
pravdepodobne aj naďalej pokračovať, a preto význam mobilných sietí, ako aj pevného
pripojenia prostredníctvom bezdrôtových technológií bude aj naďalej rásť a vytvárať
čoraz výraznejší nepriamy konkurenčný tlak na trhu širokopásmového pripojenia.
Rovnaký názor máju aj operátori, ktorí považujú tieto technológie za konkurenčné
napriek tomu, že ich úrad nepovažuje za priamo zastupiteľné. Preto v prípade, že na
nejakej adrese nie sú dostupné pevné technológie xDSL a FTTx, operátori v rámci
balíčkov služieb nahrádzajú internetové pripojenie technológiou FWA.
Na základe uvedeného je možne konštatovať, že dominantné postavenie
spoločnosti ST na trhu č. 3 je v strednodobom horizonte nepravdepodobné. Zároveň
zlepšujúce sa podmienky veľkoobchodných ponúk spoločnosti ST nad rámec
regulačných povinností, rozbiehajúce sa aktivity energetických spoločností, záujem
operátorov o VULA a tiež možnosť iných operátorov ako spoločnosť ST poskytovať
veľkoobchodné ponuky vo svojich sieťach naznačujú, že trh smeruje k efektívnejšej
hospodárskej súťaži. Výrazný priamy konkurenčný vplyv na trh širokopásmového
prístupu k internetu má technológia FTTx, ktorá disponuje najvyšším trhovým podielom
podľa počtu prístupov a jej pokrytie sa rýchlo rozširuje. Očakáva sa teda, že FTTx bude
mať disciplinárny účinok na schopnosť spoločnosti ST uplatňovať trhovú silu na
relevantných trhoch. Rastie aj nepriamy konkurenčný tlak zo strany iných
nezastupiteľných technológií, najmä zo strany FWA, 4G a 5G, ktoré kľúčoví operátori
už teraz považujú za zastupiteľné technológiám pevného pripojenia xDSL a FTTx.
Úrad taktiež očakáva, že spolupráca s energetickými spoločnosťami a grantová
spoluúčasť štátu/EÚ zníži náklady výstavby vysokorýchlostného širokopásmového
pripojenia prostredníctvom využívania infraštruktúry iných spoločností. Okrem toho
predpokladá, že sa náklady znížia vďaka lepšej koordinácii stavebných projektov a
lepšej informovanosti o plánovaní a projektovaní. Úspora nákladov zvýši ziskovosť
zavádzania vysokorýchlostných sietí, a tým prispeje k zvýšeniu hospodárskej súťaže
založenej na infraštruktúre.
V nadväznosti na uvedené je možne tvrdiť že relevantný trh č. 3, veľkoobchodný
trh širokopásmového prístupu k internetu smeruje k efektívnej súťaži a druhé
kritérium nie je splnené.
Vzhľadom na skutočnosť, že z analýzy druhé kritérium nebolo na Slovensku
splnené a že na základe kódexu by tieto tri kritériá mali byť splnené kumulatívne, nie
je potrebné hodnotiť tretie kritérium.
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4.2.

Závery analýzy veľkoobchodného trhu č. 3

Súčasný stav súťaže na trhu č. 3 je daný postavením spoločnosti ST.
Spoločnosť ST je vlastníkom a prevádzkovateľom najrozsiahlejšej infraštruktúry
pevných sietí, a bude aj naďalej kontrolovať rozhodujúcu časť infraštruktúry
analyzovaného trhu v posudzovanom období. Spoločnosť ST je taktiež jediným
poskytovateľom regulovaných služieb veľkoobchodného širokopásmový prístupu
k internetu.
Avšak existujú dôkazy o dynamike na trhu, ktoré naznačujú že konkurencia na
trhu smeruje k efektívnej hospodárskej súťaži. Okrem iného, od roku 2019 postupne
rastie počet BSA prístupov od spoločnosti ST na poskytovanie maloobchodných
širokopásmových služieb. Rastúci trend je podľa vyjadrenia spoločnosti ST spôsobený
najmä zmenami vo veľkoobchodnej ponuke spoločnosti nad rámec jej regulačných
povinností, ako kontingent a paradise window. V dôsledku týchto zmien získali
alternatívni operátori atraktívnejšie ceny za prístupy pri splnení objemových limitov a
zároveň dlhodobú predvídateľnosť nákladov za transport pri rastúcich nárokoch na
kapacitu zo strany koncových užívateľov. K 30.06.2021 služby využívalo celkom 11
alternatívnych poskytovateľov, ktorí tvorili 20,5% trhový podiel na všetkých xDSL
prístupoch spoločnosti a 5,6% na všetkých FTTx prístupoch spoločnosti.
Hoci má spoločnosť ST výrazný trhový podiel na trhu, postupne sa zvyšuje tlak
zo strany alternatívnych technológií, ktoré zákazníkom poskytujú porovnateľne služby.
Ide najmä o technológiu FTTx, ktorá má najväčší trhový podiel podľa počtu prístupov
od roku 2019. Očakáva sa, že pokrytie optickými sieťami bude rýchlo narastať
vzhľadom na Národný plán širokopásmového pripojenia Slovenska, Memorandum o
spolupráci medzi štátom a operátormi ohľadom pokrytia bielych miest internetom
technológiou NGA a komerčné dohody medzi operátormi o spoločnom stavaní optickej
infraštruktúry. V dôsledku toho bude tlak na trhové podiely spoločnosti ST rásť a
zároveň pôsobiť disciplinujúco na schopnosť spoločnosti ST uplatňovať trhovú silu na
relevantnom trhu.
Ostatné technológie s potenciálne významným priamym a nepriamym vplyvom
na stav súťaže vzhľadom na veľkosť trhového podielu (CATV a WiFi), ktoré by mohli
obmedzovať v správanie hypotetického monopolistu, takýto vplyv nepreukázali.
Výsledkom testu troch kritérií je, že na veľkoobchodnom trhu č. 3 sa situácia
zmenila oproti záverom analýzy z roku 2015. Relevantný trh nespĺňa kritérium
dva o smerovaní hospodárskej súťaže. Vzhľadom na podmienku, že všetky 3 kritériá
musia byť splnené kumulatívne, úrad považuje test troch kritérií na relevantnom trhu
č. 3 za nesplnený.
Podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách ak úrad na základe
testu troch kritérií podľa § 62 ods. 3 zistí, že trh nespĺňa tento test, neuloží povinnosť
podľa odsekov 1 a 3. Ak na tomto relevantnom trhu už bol určený podnik s významným
vplyvom, úrad vydá rozhodnutie o zrušení určenia podniku ako podniku s významným
vplyvom na relevantnom trhu a zrušení uložených povinností. Úrad v tomto rozhodnutí
uloží podniku s významným vplyvom povinnosť upovedomiť podniky dotknuté
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rozhodnutím o zrušení povinností, najmä v prípade existencie zmlúv uzatvorených na
základe povinností uložených podniku s významným vplyvom. Úrad je oprávnený v
rozhodnutí určiť lehotu, v ktorej je podnik povinný informovať dotknuté podniky o
ukončení poskytovania prístupu, ak sa rozhodne ukončiť poskytovanie prístupu na
základe rozhodnutia úradu o zrušení povinností podľa druhej vety.
V nadväznosti
na
uvedené
úrad
navrhuje
zrušiť
rozhodnutie
č. 64/OER/2018-435 zo dňa 07.03.2018 o určení spoločnosti ST za významný podnik
a uložení povinností na bývalom trhu č. 3b) (ďalej „SMP rozhodnutie“). Úrad ďalej
navrhuje v rozhodnutí o zrušení SMP rozhodnutia uložiť spoločnosti ST povinnosť
upovedomiť podniky dotknuté týmto rozhodnutím o zrušení uložených povinností
v lehote 3 mesiacov pred ukončením poskytovania veľkoobchodného
širokopásmového prístupu, ak sa jeho poskytovanie rozhodne ukončiť.
Úrad súčasne navrhuje vypustiť relevantný trh č. 3 zo zoznamu relevantných
trhov, ktorý úrad vydá podľa § 62 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách
a uverejní vo vestníku.

Bratislava 15.03.2022
Mgr. Ing. Ivan Martyák
riaditeľ
odboru regulácie elektronických komunikácií
(elektronický podpis)
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Prílohy
Príloha A: Zoznam použitých skratiek
Skratka
Anacom
AON
AP
ATM
BCO
BEREC
BIPT

BRAS
BSA
CEP
FUP
GPON
HFC
IEEE
ISP
MIRRI

NGA
ODF
ONU
OTT
PON
PtMP/P2MP
PtP/P2P
QAM

Anglický výraz
Active optical network
Access Point
Asynchronous Transfer Mode
Broadband Competence Office
Body of European Regulators for
Electronic Communications
The Belgian Institute for Postal
services and
Telecommunications
Broadband Remote Access
Server
Customer Premise Equipment
Fair User Policy
Gigabit Passive Optical Network
Hybrid fiber coaxial network
Institute of Electrical and
Electronics Engineers
Internet Service Provider

SSID

Next Generation Access
Optical distribution frame
Optical network unit
Over-the-top services
Passive optical network
Point to Multi-Point
Point to Point
Quadrature Amplitude
Modulation
Service Level Agreement
The Small but Significant Nontransitory Increase in Prices
Service Set Identifier

ULL

Unbundled Local Loop

VULA
ZEK

Virtual Unbundled Local Access

SLA
SNIPP
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Slovenský ekvivalent
Portugalský národný regulačný organ
Aktívna optická sieť
Prístupový bod
Asynchrónny režim prenosu
Orgán európskych regulátorov pre
elektronické komunikácie
Belgický národný regulačný orgán

Server širokopásmového vzdialeného
prístupu
Bitstream prístup
Zariadenie v priestoroch zákazníka
Zásady spravodlivého používania
Gigabitová pasívna optická sieť
Hybridná opticko koaxiálna sieť
Inštitút elektrotechnických a
elektronických inžinierov
Poskytovateľ internetových služieb
Ministerstvo Investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej
Republiky
Prístupové siete novej generácie
Optický rozvádzač
Optické sieťové zakončenia
Pasívna optická sieť
Bod-Multibod
Bod-Bod
Kvadratúrna amplitúdová modulácia
Dohoda na úrovni služby
Malé, ale významné trvalé zvýšenie
ceny
Jedinečný identifikátor každej
bezdrôtovej siete
Uvoľnený prístup k účastníckemu
vedeniu
Virtuálny uvoľnený miestny prístup
Zákon o elektronických
komunikáciách

Príloha B: Vybrané ceny produktov z referenčnej ponuky spoločnosti ST
Služba

Program

Rýchlosť

ADSL Partner

ADSL Partner TP H

15/1 Mbit/s

4,92

60

ADSL Partner

ADSL Partner Naked
H
VDSL Partner TP H

15/1 Mbit/s

9,12

60

80/8 Mbit/s

4,92

60

VDSL Partner Naked
H
ISP GATE s dátovo
meraným
programom
ISP GATE s dátovo
nemeraným
programom (Flat)
ISP GATE PLUS s
dátovo meraným
programom
ISP GATE PLUS s
dátovo meraným
programom
Metallic Partner VM

80/8 Mbit/s

9,12

60

30/3 Mbit/s

3,99

60

Metallic Partner
Naked VM
Metallic Partner VH

30/3 Mbit/s

8,19

60

80/8 Mbit/s

4,92

60

Metallic Partner
Naked VH
Ethernal Gate na
národnej Ethernet
úrovni

80/8 Mbit/s

9,12

60

35 Mbit/s - 20
Gbit/s

4,64 EUR za 1 Mbit/s
8,07 EUR za 1 Mbit/s pre
výpočet nadspotreby

Ethernal Gate

Ethernal Gate na
regionálnej Ethernet
úrovni

35 Mbit/s - 20
Gbit/s

4,64 EUR za 1 Mbit/s

Internet
Partner

Internet Partner AXL

15/1 Mbit/s

9,12

Internet
Partner

Internet Partner VXL

80/8 Mbit/s

9,12

Internet
Partner

Internet Partner GXL

300/30 Mbit/s

10,5

NGA Partner

NGA Partner VM +
(VDSL2)
NGA Partner VXL
(VDSL2)
NGA Partner GM +
Profi (FTTH)

30/3 Mbit/s

6,2

Zriadenie v SIX - 6 638,75
Zriadenie mimo SIX individuálne
riadenie Pridruženej VLAN v
kvalite HLAS, v kvalite TV
MULTICAST alebo v kvalite
TV UNICAST - 165,97
Zriadenie v SIX - 6 638,75
Zriadenie mimo SIX individuálne
riadenie Pridruženej VLAN v
kvalite HLAS, v kvalite TV
MULTICAST alebo v kvalite
TV UNICAST - 165,97
60,00
Prechodom z DSL / Metalik
Partner / Optic Partner
prístupu - bez poplatku
60,00
Prechodom z DSL / Metalik
Partner / Optic Partner
prístupu - bez poplatku
60,00
Prechodom z DSL / Metalik
Partner / Optic Partner
prístupu - bez poplatku
60

90/10

7,3

60

10,7

60

ADSL Partner
ADSL Partner
ISP Gate

ISP Gate

ISP Gate Plus

ISP Gate Plus

Metallic
Partner
Metallic
Partner
Metallic
Partner
Metallic
Partner
Ethernal Gate

NGA Partner
NGA Partner

Používanie/mesiac, EUR

35-350 Mbit/s

4,27 EUR za 1 Mbit/s

35-350 Mbit/s

5,87 EUR za 1 Mbit/s

230-1865 Mbit/s

4,27 EUR za 1 Mbit/s

230 Mbit/s - 20
Gbit/s

5,87 EUR za 1 Mbit/s

150/40 Mbit/s
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Zriadenie, EUR

Zriadenie v SIX - 6 638,75
Zriadenie mimo SIX –
individuálne
Zriadenie v SIX - 6 638,75
Zriadenie mimo SIX –
individuálne
Zriadenie v SIX - 6 638,75
Zriadenie mimo SIX –
individuálne
Zriadenie v SIX - 6 638,75
Zriadenie mimo SIX –
individuálne

Služba

Program

Rýchlosť

NGA Partner

500/100 Mbit/s

Optic Partner

NGA Partner GL +
(FTTH)
NGA Partner GMAX
(FTTH)
Optic Partner 1

Optic Partner

Optic Partner 2

Optic Partner

Optic Partner 3

NGA Partner

Používanie/mesiac, EUR

Zriadenie, EUR

9,2

60

11,15

60

6/0,5 Mbit/s

6,65

60

40/4 Mbit/s

8,25

60

300/30 Mbit/s

10,5

60

1000/200 Mbit/s

Zdroj: Referenčné ponuky na širokopásmový prístup ST
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