PREDKLADACIA SPRÁVA
Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
predkladá na rokovanie vlády SR nelegislatívny materiál Národný plán širokopásmového
pripojenia.
Účelom materiálu je definovať strategický prístup SR pri budovaní telekomunikačných sietí s
veľmi vysokou kapacitou pre účel zavádzania ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia tak,
aby došlo k naplneniu cieľov EÚ pre gigabitovú spoločnosť EÚ a strategických zámerov SR v
oblasti ďalšieho rozvoja komunikačnej infraštruktúry. Materiál sa nezameriava na ciele
z predchádzajúcich programových období, teda budovanie NGA sietí, ktoré majú vlastnosť
poskytovať len megabitové pripojenie.
Materiál bol vypracovaný v zmysle uznesenia vlády SR č. 324 z 3. júla 2019 a v súlade
s požiadavkami Európskej komisie na splnenie základnej tematickej podmienky pre cieľ 3.
Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti IKT EFRR: 3.1.
Posilňovanie digitálnej prepojenosti - Príloha č. IV návrhu všeobecného nariadenia.
Ambíciou materiálu je od základov zmeniť prístup, akým SR pristupuje k otázke zabezpečenia
dostatočne kvalitného pripojenia na internet pre všetkých obyvateľov SR. Národný plán
širokopásmového pripojenia navrhuje riešenie overené aj v iných krajinách EÚ.
Z tohto dôvodu sa SR rozhodla intervenovať v oblastiach zlyhania trhu, aby zabezpečila
rovnaký prístup k modernej infraštruktúre a digitálnym službám pre všetkých občanov
a podnikateľov.
Pred začatím intervencie bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti podľa príslušnej aktuálnej
metodiky, ktorá stanoví kritéria pre modely prioritizácie. Model prioritizácie investícii bude
pred vyhlásením dopytových výziev predložený na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze.
Politika prepojenejšej Európy bola do materiálu pretavená tak, že každý obyvateľ SR bez
ohľadu na to kde býva, by mal mať zabezpečený prístup, pokiaľ možno, k rovnakým
vysokorýchlostným telekomunikačným službám bez ohľadu na miesto bydliska.
Hlavným cieľom materiálu je zabezpečenie prístupu ku komunikačnej infraštruktúre, ktorá
bude schopná v dlhodobom horizonte naplniť kvalitatívne a kapacitné požiadavky na siete
gigabitovej spoločnosti pre všetkých občanov, podnikateľov ako aj inštitúcie verejnej správy.
K naplneniu tejto reformnej vízie sa dostaneme pokrytím všetkých domácností pripojením
o rýchlosti download aspoň 100 Mbit/s s možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s a subjektov
socioekonomickej interakcie pripojením o rýchlosti aspoň 1 Gbit/s, technológiou ktorá nebude
ani v nasledujúcich desaťročiach vyžadovať výmenu z dôvodu zvyšujúcich sa kapacitných
alebo iných kvalitatívnych a technologických požiadaviek.
Predkladaný materiál je nelegislatívnym, rámcovým strategickým dokumentom. Materiál má
vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je kvantifikovaný a spracovaný v analýze vplyvov.
Materiál nemá vplyv na životné prostredie, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyv
na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na informatizáciu spoločnosti a vplyv na
služby verejnej správy pre občana. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového
konania od 4.8.2020 do 21.8.2020. Na rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov.

