
Slovensko ako nový digitálny líder Európy 

vďaka 5G 



SITUÁCIA

▪ Zaostávame v budovaní znalostnej ekonomiky 

▪ Zaostávame vo vytváraní super rýchlej infraštruktúry, ktorá by 
naštartovala ďalšie inovácie

▪ Samosprávy brzdia rozvoj a výstavbu sietí protichodnými 
rozhodnutiami

▪ Veľa stakeholdrov, ktorí majú, čo povedať, ale nekopú na jednu 
bránu



AGENDA

▪ Orange chce do roku 2021 spustiť 5G sieť na Slovensku.

▪ Budovanie 5G sieti si však vyžiada investície vo výške 1 miliardy 
EUR. 

▪ Je potrebné postaviť chrbticovú optickú sieť a husté pokrytie 
základňových staníc, ktoré budú prenášať signál. 

▪ Na to potrebujeme stavebné povolenia, frekvenčné pásma 
a koordináciu stovky úradníkov.

▪ S momentálnym nastavením, to ale nezvládneme.



VÝZVA

Ako nadchnúť a presvedčiť vládu a štátnych 
úradníkov, aby sa z 5G siete stala 
celospoločenská agenda, ktorá môže posunúť 
Slovensko na prvé miesto digitálnej mapy 
Európy?



STRATÉGIA

Byť lídrom

Orange nemôže sám ťahať digitálnu stratégiu Slovenska, chce však byť jej 
dlhodobým lídrom.

Nastaviť správnu pozíciu

Ukázať vláde, ministerstvám a úradom silu 5G a presvedčiť ich, že toto je aj ich 
agenda a úloha

Motivovať ambasádora

Nájsť jedného nositeľa myšlienky, ktoré nadchne vládne a úradnícke „okolie“

Aktivizovať verejnosť

Cez média poukázať na technologické možnosti 5G, ktoré posunie ekonomiku a 
biznis vpred.



IDEA KAMPANE

Našli sme silný hlás, ktorý zavelí a povie 
jasné áno. Vyšle signál všetkým 
zainteresovaným. Poďme všetci spolu spraviť 
zo Slovenska nového digitálneho lídra vďaka 
5G. Ten hlas bol Peter Pellegrini, vtedajší 
podpredseda vlády SR pre investície 
a informatizáciu. Jeho úlohu neskôr prevzal 
Richard Raši.

Zároveň vytvoriť najväčší telekomunikačný 
event na Slovensku. Pozvať tam všetkých 
stakeholdrov (úradníci, telekomunikačný 
úrad, dodávatelia, novinári) a 
prostredníctvom ambasádora ich aktivizovať.



5G V PRAXI

Generálny riaditeľ Orangeu Pavol Lančarič za 
podpory Petra Pellegriniho predstavil víziu 
Slovenska ako líderskej krajiny v rozvoji 5G 
sietí. Hlavným ťahákom podujatia boli ukážky 
toho, ako 5G technológie fungujú a 
„vyzerajú“ v praxi. 

Mobilné bezdrôtové roboty spolupracujúce 
v reálnom čase s nulovými odchýlkami 
umožňujúce lekárske operácie na diaľku, 
virtuálna 3D realita, vďaka ktorej sa ocitnete 
napríklad na obľúbenom zápase vzdialenom 
tisícky kilometrov. 



5G EVENT VÝSLEDKY

40
Výstupov

12,7m
Dosah

3
Televízie

18
Novinárov

3,7m
AVE



TV MARKÍZA FORBES

HOSPODÁRSKE NOVINY

PRAVDA

ŽIVÉ.SK TECHBOX.DENNIKN.SK

TV RTVS

TERAZ.SK/ TASR

PRAVDA



PRAVDA.SK

FINWEB.HNONLINE.SK

PCREVUE.SK

FINREPORT.SK TOUCHIT.SK

SPECTATOR.SME.SK



ANDROIDPORTAL.ZOZNAM.SK MOJANDROID.SK

MEDIALNE.ETREND.SK DENNIKN.SK OMEDIACH.COM



ÚSPECHY KAMPANE

1. Zmobilizovali sme vládu, úradníkov, ministerstvá, samosprávy a 
telekomunikačný úrad. 

2. Dostali ich v jeden deň na jedno miesto, ukázali im 5G 
a prinútili ich spolu komunikovať.

3. Nadchli sme budúceho premiéra, ktorý si svoju agendu spolu 
s Richardom Rašim drží doteraz

4. Vytvorili verejný tlak na samosprávy kvôli obštrukciám so 
stavebnými povoleniami.

5. Otvorili tému v médiách a živili ju počas celého roka 2018.

6. Dosiahli sme viac ako 40 TOP výstupov v tejto téme v TOP 
slovenských médiách

7. Zmenili zákon č. 351/2011 a doplnili do neho výstavbu 
telekomunikačných sietí vo verejnom záujme.



VÝSTUPY
Živé.sk Orange by chcel 5G už v roku 2020. S vysokou rýchlosťou pre 

každého 

Techbox.sk Orange ako prvý operátor v spolupráci s Nokiou predstavil 
možnosti 5G

Medialne.etrend.sk Slovenský Orange sa púšťa do odvážneho projektu. 5G sieť chce 
už o dva roky 

TouchIT.sk Orange predstavil možnosti 5G sietí. Tvrdí, že ich budovanie bude 
doteraz najnáročnejším projektom

MôjAndroid.sk Slovensko sa vďaka Orange a Nokia má stať lídrom v 5G sieťach v 
Európe

Teraz.sk Slovensko má šancu stať sa jedným z lídrov v budovaní 5G siete

Forbes.sk Kedy príde na Slovensko 50-krát rýchlejší internet? Po roku 2020

Pcrevue.sk Orange ako prvý operátor na Slovensku predstavil možnosti siete 
5G. Jej budovanie ho bude stáť stovky miliónov eur 

https://www.zive.sk/clanok/128799/orange-by-chcel-5g-uz-v-roku-2020-s-vysokou-rychlostou-pre-kazdeho/
http://techbox.dennikn.sk/orange-ako-prvy-operator-v-spolupraci-s-nokiou-predstavil-moznosti-5g/
https://medialne.etrend.sk/internet/slovensky-orange-sa-pusta-do-ambiciozneho-projektu-5g-siet-chce-uz-o-dva-roky.html
https://touchit.sk/orange-v-spolupraci-s-nokiou-predstavil-moznosti-5g/142314
https://www.mojandroid.sk/orange-nokia-slovensko-5g-siete/
http://www.teraz.sk/ekonomika/it-slovensko-ma-sancu-stat-sa-jedny/292834-clanok.html
http://www.forbes.sk/5g-svet-by-mal-prist-50-krat-rychlejsi-internet/
https://www.pcrevue.sk/a/Orange-ako-prvy-operator-na-Slovensku-predstavil-moznosti-siete-5G--Jej-budovanie-ho-bude-stat-stovky-milionov-eur


VÝSTUPY
24hod.sk Slovensko má šancu stať sa jedným z lídrov v budovaní 5G siete

Androidportal.zoznam.sk Slovenský Orange je pripravený rozbehnúť 5G sieť: Spolupracuje s 
Nokiou

Dennikn.sk Orange tento týždeň potvrdil, že chce priniesť najmodernejšiu 5G 
sieť na Slovensko už v roku 2020

Techbox.sk Pozrite sa, čo prinesie 5G sieť Orangeu už v roku 2020

Čas.sk Orange o príchode 5G 

TV Markíza – hlavné správy
16.11.

Plánujú budúcnosť internetu

RTVS – Jednotka – hlavné 
správy 16.11.

5G sieť by pomohla ľuďom aj priemyslu

Pravda.sk Orange plánuje na Slovensku vybudovať extrémne rýchlu 5G sieť

Pcrevue.sk Orange ako prvý operátor v spolupráci s Nokiou predstavil 
možnosti 5G

http://www.24hod.sk/slovensko-ma-sancu-stat-sa-jednym-z-lidrov-v-budovani-5g-siete-cl549217.html
https://androidportal.zoznam.sk/2017/11/orange-5g-siet-slovensko-nokia/
https://dennikn.sk/minuta/945897/
http://techbox.dennikn.sk/pozrite-sa-co-prinesie-5g-siet-orangeu-uz-v-roku-2020/
https://tivi.cas.sk/video/2513503/orange-o-prichode-5g/
http://vat.pravda.sk/technologie/clanok/448453-orange-planuje-na-slovensku-vybudovat-extremne-rychlu-5g-siet/
https://www.pcrevue.sk/a/Orange-ako-prvy-operator-v-spolupraci-s-Nokiou--predstavil-moznosti-5G


VÝSTUPY
Webnovinky.sk Orange ako prvý operátor v spolupráci s Nokiou predstavil 

možnosti 5G

Živé.sk Orange: Rýchlosť 100 Mbit/s v 5G bude minimom. Očakávame 
oveľa viac

Živé.sk Orange: 3G sieť začneme najskôr len redukovať. Skončí neskôr

ŽivotPO Slovensko má šancu stať sa jedným z lídrov v budovaní 5G siete

Spectator.sme.sk Slovakia may get 5G network between 2020 and 2022

SITA – Ekonomický servis Prehľad najdôležitejších správ predchádzajúceho dňa

SITA – English news Orange Slovakia Plans 5G Introduction Between 2020 and 2022

TouchIT.sk VIDEO TOUCHIT: Orange predstavil možnosti 5G sietí. Tvrdí, že 
ich budovanie bude doteraz najnáročnejším projektom (doplnené)

Omediach.sk Orange ako prvý operátor v spolupráci s Nokiou predstavil 
možnosti 5G 

https://www.webnovinky.sk/orange-ako-prvy-operator-v-spolupraci-s-nokiou-predstavil-moznosti-5g/
https://www.zive.sk/clanok/128823/orange-rychlost-100-mbit-s-v-5g-bude-minimom-ocakavame-ovela-viac/
https://www.zive.sk/clanok/128814/orange-3g-siet-zacneme-najskor-len-redukovat-skonci-neskor/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/112610/Slovensko m%C3%A1 %C5%A1ancu sta%C5%A5 sa jedn%C3%BDm z l%C3%ADdrov v budovan%C3%AD 5G siete/
https://spectator.sme.sk/c/20698014/slovakia-may-get-5g-network-between-2020-and-2022.html
https://touchit.sk/orange-v-spolupraci-s-nokiou-predstavil-moznosti-5g/142314
https://www.omediach.com/internet/item/12059-orange-ako-prvy-operator-v-spolupraci-s-nokiou-predstavil-moznosti-5g


VÝSTUPY
Techpedia.sk 5G sieť Orange bude u nás už od roku 2020

Fontech.startitup.sk Slovensko ako jeden z budúcich lídrov v 5G. Orange dnes 
predstavil plány, ktoré podporuje aj vláda

Style.hnonline.sk Slovensko môže byť lídrom v budovaní rýchleho internetu

Fontech.startitup.sk 3G sieť sa postupne uberá do zabudnutia. Orange ju do niekoľkých 
rokov vypne

Dobrenoviny.sk Slovensko má šancu stať sa jedným z lídrov v budovaní 5G siete

Dnesky.sk Slovensko má šancu stať sa jedným z lídrov v budovaní 5G siete

Hlavnespravy.sk Slovensko má šancu stať sa jedným z lídrov v budovaní 5G siete

Info.sk Slovensko má šancu stať sa jedným z lídrov v budovaní 5G siete

Fony.sk Orange: 5G sieť chceme uviesť medzi prvými v Európe

Finweb.hnonline.sk Piata generácia spojí sily operátorov

https://www.techpedia.sk/technologie-pre-ludi/novinky/mobilne-technologie/4836/5g-siet-orange-bude-u-nas-uz-od-roku-2020
https://fontech.startitup.sk/5g-siet-na-slovensku-orange-predstavil-plany/
http://style.hnonline.sk/tech/1063984-slovensko-moze-byt-lidrom-v-budovani-rychleho-internetu
https://fontech.startitup.sk/3g-siet-orange-postupne-vypne/
http://www.dobrenoviny.sk/c/116517/slovensko-ma-sancu-stat-sa-jednym-z-lidrov-v-budovani-5g-siete
http://www.dnesky.sk/slovensko-ma-sancu-stat-sa-jednym-z-lidrov-v-budovani-5g-siete/
http://www.hlavnespravy.sk/slovensko-ma-sancu-stat-sa-jednym-z-lidrov-v-budovani-5g-siete/1210548
http://www.info.sk/sprava/138591/slovensko-ma-sancu-stat-sa-jednym-z-lidrov-v-budovani-5g-siete/
http://www.fony.sk/clanky/13287-orange-5g-siet-chceme-uviest-medzi-prvymi-v-europe
http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1065356-piata-generacia-spoji-sily-operatorov


VÝSTUPY
Hospodárske noviny 20.11. Piata generácia spojí sily operátorov

Finreport.sk Orange ako prvý operátor v spolupráci s Nokiou predstavil 
možnosti 5G: Spoločne so zákazníkmi a štátnou správou vytvára 
budúcnosť mobilnej komunikácie a digitálneho priemyslu

Pravda Mobilné siete čaká revolúcia

TA3 – Svet technológií,
2.9.2018

5G Technológia v dohľadnom čase

http://www.finreport.sk/volny-cas/orange-ako-prvy-operator-v-spolupraci-s-nokiou-predstavil-moznosti-5g-spolocne-so-zakaznikmi-a-statnou-spravou-vytvara-buducnost-mobilnej-komunikacie-a-digitalneho-priemyslu/


ĎAKUJEME

Neopublic Porter Novelli


