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Verejná diskusia
Priestor na prezentovanie vlastných názorov, úvah, vyjasnenie pozícií, stanovísk.
Vtiahnutie potrebných „stakeholderov“ do procesu realizácie






Ministerstvo
financií SR

Aktuálny postup pri realizácii OPIS
Ďalšie úlohy pri realizácii OPIS
Ciele OPIS v 3. prioritnej osi
Štúdia realizovateľnosti
 Časový harmonogram
 Rozsah

 Identifikácia potenciálnych:
 Žiadateľov
 Technológií

 Poskytované širokopásmové služby
 Biznis model
 Diskusia
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Charakteristika a procesy OPIS
Rozpočet OPIS (EÚ+ŠR=SPOLU): 993,095m€+190,252m€=1.183,347m €
Ministerstvo
financií SR

 Definovaný v NSRR
 Globálny cieľ

 Vytvorenie inkluzívnej
spoločnosti ako prostriedku
pre rozvoj vysokovýkonnej
vedomostnej ekonomiky

 4 prioritné osi

 Informatizácia verejnej spávy
 Digitalizácia pamäťových a
fondových inštitúcií
 Širokopásmový internet
 + Technická pomoc

 Čerpanie prerozdelené na 7
rokov – 2007-2013 (+3)

27.06.2007

 Časový harmonogram
 Schválenie Operačného
programu Informatizácia
spoločnosti
 Schválenie kľúčových
programových
dokumentov
 Štúdia realizovateľnosti
 Vyhlásenie výziev
 Podávanie projektov
 Výber a uzatváranie zmlúv
 Realizácia
 Kontrola a monitoring
3

Hlavné ciele prioritnej osi č.3
Rozpočet na prioritnú os č.3 (EÚ+SR=SPOLU): 96,171m€+16,971m€=113,142m €
Ministerstvo
financií SR

 Do roku 2013 zvýšiť penetráciu širokopásmového
internetu na 75% zo súčasných 30%
 Poskytnúť možnosť prístupu všetkým občanom SR
k širokopásmovému internetu
 Rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových
sietí v oblastiach neatraktívnych pre komerčných
prevádzkovateľov
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Štúdia realizovateľnosti

Bude základným dokumentom pre vypisovanie výziev v prioritnej osi č.3 a podkladom pre
prípravu a predkladanie projektov

Ministerstvo
financií SR

 Výberové konanie na štúdiu
 Jún
 September
 November

Ohlásenie
Výber a podpis zmluvy
Final štúdia

 December
Výzva
 Termíny sú podmienené schválením NSRR a OPIS a
jeho programových dokumentov
 Prebehne verejná diskusia
 Tretí sektor
 Regulátor
 EK v prípade potreby
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Štúdia realizovateľnosti

Bude základným dokumentom pre vypisovanie výziev v prioritnej osi č.3 a podkladom pre
prípravu a predkladanie projektov

Ministerstvo
financií SR

Identifikuje oprávnené subjekty
Definuje kritériá pre vyhodnocovanie projektov
Analyzuje legislatívny súlad
Identifikuje rozsah technológií, ktoré bude
možné použiť pri stavbe širokopásmovej
infraštruktúry
 Definuje portfólio poskytovaných
širokopásmových služieb
 Poukazuje na nadväznosť OPIS na iné OP
(výkopové práce,..)
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Štúdia realizovateľnosti

Bude základným dokumentom pre vypisovanie výziev v prioritnej osi č.3 a podkladom pre
prípravu a predkladanie projektov

Ministerstvo
financií SR

 Definuje podmienky pre výstavbu a prevádzku siete
 Odporúčania územnoprávne, technologické, finančné..
 Odporúčania pre nadstavbu infraštruktúry
 Odporúčania pre zabezpečenie prevádzky
 Odporúčania pre otvorenosť prístupu poskytovateľov
služieb k vybudovaným sieťam
 Definuje spôsob kontroly dodržiavania podmienok, za
ktorých boli pridelené prostriedky zo štrukturálnych
fondov
 Definuje biznis model
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Oprávnené subjekty

Štúdia realizovateľnosti presne popíše, kto bude oprávnený žiadať o podporu na vybudovanie
vlastnej širokopásmovej infraštruktúry

Ministerstvo
financií SR

 2818 obcí
 Všetky obce a mestá s výnimkou
Bratislavského kraja
 Obce a mestá, ktoré nemajú pokrytie
širokopásmovým internetom
 Tzv. spádové oblasti, združenia niekoľkých
obcí, vytvorené za účelom podania
spoločného projektu
 Vyššie územné celky
27.06.2007
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Potenciálne Technológie

Stanoviť kritériá, na základe ktorých bude možné transparentne identifikovať, ktoré
technológie bude možné použiť pri príprave projektu

Ministerstvo
financií SR

 Definícia širokopásmového internetu v štúdii realizovateľnosti
bude mať priamy vplyv na výber z potenciálnych technológií
 Fixné technológie
 xDSL
 FTTx
 Regionálne a metropolitné optické siete
 Bezdrôtové technológie
 FWA (WIMAX v licencovanom pásme 3,5GHz, ..)
 WIFI
 UMTS
 MWS (v licencovanom frekvenčnom pásme 40,5-43,5GHz)
 450Mhz (Flarion)
 A iné bezdrôtové technológie
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Širokopásmové služby

Na infraštruktúre vybudovanej za „europeniaze“ sa musí poskytovať služba primeraná
špecifickosti finančného modelu

Ministerstvo
financií SR

 Minimálna zaručená tzv. univerzálna širokopásmová služba
 Povinnosť pre poskytovateľa služieb
 Bez viazanosti na iné služby
 Zriaďovací poplatok a mesačný paušál
 xxMbit/s up/download za xxSK mesačne
 Parametre definuje štúdia realizovateľnosti
 Širokopásmová služba
 Povinnosť pre poskytovateľa služieb
 Napr. širokopásmový prístup do internetu 10Mbit/s obojsmerne
 Bezplatné pripojenie obecných (mestských) inštitúcií do internetu
 Definované parametre (napr. 10Mbit/s obojsmerne)
 Definovaný počet pripojení vzhľadom na počet obyvateľov
 Pre obecný úrad, školu, knižnicu ai.
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Biznis model

Musí zabezpečiť otvorenosť vybudovanej siete a dlhodobú udržateľnosť poskytovania
širokopásmových služieb

Ministerstvo
financií SR

Ministerstvo
financií

Poskytovateľ
služby 1

OBEC

Prevádzkovateľ
siete

Poskytovateľ
služby 2
.
....
Poskytovateľ
služby N

zákazník

zákazník

zákazník
.
....
zákazník

staviteľ
infraštruktúry
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Diskusné témy
Ministerstvo
financií SR










Časový harmonogram
Štúdia realizovateľnosti
Oprávnení žiadatelia
Oprávnené technológie
Dlhodobá udržateľnosť realizovaných projektov
Definícia broadbandu
Definícia minimálnej konfigurácie výkon/cena
Právny a regulačný rámec v súvislosti s vykonávaním
kontrolnej činnosti

 Očakávania – prezentovanie názorov, nie odpovede na otázky
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