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O čom je prezentácia 

•  O nerovnomernom rozvoji internetu na 
Slovensku 

•  O záujme o internet, ochote (možnosti) 
platiť zaň a čo sa za to dá dostať 

•  O tom, ako cena súvisí s kvalitou internetu 
•  O tom, čo sa s tým dá robiť, na čo sa 

sústrediť 



Internet na Slovensku v číslach 
zdroj štatistické zisťovanie MDPT 



Počet zákazníkov internetu podľa 
spôsobu pripojenia

zdroj štatistické zisťovanie MDPT
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Penetrácia účastníckych prípojok na Slovensku
zdroj štatistické zisťovania MDPT SR

r.2000 31,43 63,99 34,67 21,58
r.2001 28,93 66,54 31,14 19,68
r.2002 26,08 62,43 28,84 16,50
r.2003 24,06 47,43 28,81 14,77
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Schopnosti pracovať s PC podľa veľkosti sídla 
zdroj výskum verejnej mienky (MVK, PPP, ITAS)

nevie nevie ale... vie
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Rozdiely medzi mestami a vidiekom
zdroj výskum verejnej mienky (MVK, PPP, ITAS)

má PC má prístup na internet doma použil internet za posledný rok 
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Záujem o zavedenie internetu
Zdroj výskum verejnej mienky (MVK, PPP, ITAS)
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nezaujíma ma to, nechcem to

nerozumiem tomu a už sa to nenaučím

nechýba mi, aj doteraz som bol/a bez toho...

neverím, že budú potrebné služby

nedostatok peňazí na vybavenie

nedostatok peňazí na prevádzku internetu

Dôvody nezáujmu o zavedenie internetu

% z celej vzorky % z opýtaných



Ochota platiť za internet
zdroj výskum verejnej mienky (MVK, PPP, ITAS)
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Čo za tie peniaze možno dostať? 

•  Analógová prípojka 20 hodín v slabej prevádzke:  
–  97,- Sk poskytovateľovi + 576,- Sk za pripojenie + 

296,3 Sk polplatok za tel.prípojku ST 
•  ISDN prípojka 64kb/s 20 hodín v sl. prevádzke:  

–  178,5 Sk poskytovateľovi + 576,- Sk za pripojenie + 
poplatok za tel.prípojku ST 

•  aDSL: 384/64 Kb/s  
–  475,- Sk mesačne ST + poskytovateľovi už od 302,- Sk 

za 1GB (MadNet) vysoké vstupné náklady 



Stiahnutie filmu “Titanic” 
použijúc rôzne technológie trvá: 

•  28,8 Kb/s modem  -  42 hod., 30 min 
•  ISDN (128 Kb/s) - 9 hod., 14 min. 
•  aDSL (1,5 Mb/s) - 49 min., 20 s. 
•  aDSL, kábel modem (4 Mb/s) - 18 min., 30 s. 
•  aDSL, kábel modem (8 Mb/s) - 9 min., 14 s. 
•  Kábel modem (10 Mb/s) 7 min., 23 s.  
•  Zdroj: US Internet Council, "State of the Internet 2000". 



Hľadanie riešenia alebo  
ako pomôcť vidieku 

•  Úspešnosť rozširovania internetu (a to 
nielen na vidieku) záleží, okrem iného, od: 
– ceny za prístup 
– zmysluplného a užitočného obsahu 



Hľadanie riešenia alebo  
ako na to 

•  Budovanie infraštruktúry 
•  Budovanie verejných prístupových miest na 

internet  
•  Využiť v plnej miere štrukturálne fondy EÚ 
•  Vytváranie lokálneho obsahu  
•  Zabezpečiť prijateľnosť ceny internetu 



Ďakujem za pozornosť 

Kontakt (otázky) 
dplintov@vus.sk 


