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ANALÝZA TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR  

PODĽA TRŽIEB V ROKOCH 2004-2012 

 

V príspevku sú diskutované otázky koncentrácie na trhu elektronických komunikácií v Slovenskej republike z pohľadu 

vývoja koncentrácie v rokoch 2004-2012. Analýza stupňa koncentrácie je vykonaná na základe hodnotenia podielov jedno-

tlivých operátorov na celkových tržbách v odvetví pomocou vhodne zvolených kvantitatívnych metód. K vybraným kvanti-

tatívnym metódam patria absolútne a relatívne indikátory. Z absolútnych indikátorov boli použité Hirschmann - Herfindahlov 

index koncentrácie a miera koncentrácie, z relatívnych indikátorov variačný koeficient. Teoretické kvantitatívne metódy hod-

notenia úrovne koncentrácie sú aplikované na trh elektronických komunikácií vo forme analýzy trhu ako celku z pohľadu 

tržieb. Výsledok riešenia danej problematiky je nesporný a jednoznačný - trh elektronických komunikácií Slovenskej republiky 

je z pohľadu všetkých uplatnených metód možno hodnotiť ako vysoko koncentrovaný počas celého sledovaného obdobia.  Boli 

však zaznamenané niektoré výkyvy súvisiace so zmenou počtu subjektov na trhu a s akvizíciami.  

 

ÚVOD 

Hodnotenie stavu konkurenčného prostredia patrí k hlavným 
úlohám regulačných autorít, ktorých úlohou je predchádzať po-
rušovaniu podmienok hospodárskej súťaže a udržiavať tak zdravé 
konkurenčné prostredie na danom trhu. Jeden z hlavných ukazova-
teľov určujúcich stav konkurenčného prostredia je koncentrácia na 
trhu.  Na základe hodnôt ukazovateľov koncentrácie sa regulátor 
rozhoduje, či dané odvetvie alebo jeho niektoré trhy vyžadujú zása-
hy, alebo nevyžadujú prípadne či je nutné sledovať ďalší vývoj v 
súvislosti so zmenami technnológií, produktov atď. V prípade klad-
nej odpovede pristupuje regulátor k rôznym typom opatrení, ktoré sú 
zákonom určené, dokonca môže navrhnúť aj zmenu zákonov.   

1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Cieľom regulačného rámca pre jednotný európsky trh pod 
názvom „elektronické komunikácie“ bolo vytvorenie optimálneho 
prostredia s transparentnými podmienkami hospodárskej súťaže, 
rozvoj trhu a podpora záujmov obyvateľov členských štátov Eu-
rópskej únie. Na dosiahnutie vytýčených cieľov boli prijaté hlavne:   
– Opatrenia určené na ochranu koncového používateľa v súvislo-

sti s poskytovaním univerzálnej služby ako jedny z hlavných 
priorít. Mená, e-mailové adresy, informácie o bankových účtov 
koncových užívateľov, tiež údaje o každom volaní a prístupe na 
internet sa nesmú dostať do nepovolaných rúk. Prevádzkovate-
lia sú povinní oboznámiť o bezpečnostných incidentoch 
príslušné úrady a tiež svojich zákazníkov.   

– Liberalizačné opatrenia sú určené na odstránenie všetkých 
prekážok, ktoré narúšajú rozvoj podnikateľského prostredia a 
konkurenciu, na podstatné zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej 
úrovne telekomunikačných služieb, na dosiahnutie nenákladnej 
elektronickej komunikačnej infraštruktúry na svetovej úrovni pre 
obyvateľov a podniky, dosiahnutie konkurencieschopného, dy-
namického a na vedomostiach založeného hospodárstva.   

– Harmonizačné opatrenia sú určené na prevenciu možných 
komplikácií spôsobených rozdielmi medzi členskými štátmi. Po-
zostávajú hlavne z využitia nových komunikačných technológií, 

realizácie informačných databáz z rôznych oblastí, vybudovania 
informačných diaľnic, zabezpečenie univerzálnej dostupnosti k 
telekomunikačným a informačným službám.   
Regulácia je teda bezprostredne spojená a založená na hodno-

tení koncentrácie v odvetí, na posúdení trhov a počtu firiem na nich 
i ich podielov. Pre hodnotenie je možné využiť absolútne i relatívne 
miery koncentrácie. Absolútne miery koncentrácie sú určené hlavne 
na ekonomické účely a popisujú trhovú štruktúru v danom odvetví. 
Indikátory slúžia na nepriame porovnanie ekonomickej sily účast-
níkov na trhu, úrovne ich konkurencie a zároveň charakterizujú 
nerovnosť rozdelenia podielu na trhu medzi týmito danými subjekt-
mi. Vytvárajú možnosť porovnať koncentráciu medzi rôznymi 
odvetviami v rovnakej alebo aj v rôznych krajinách alebo v jedno-
tlivých regiónoch. Porovnávané odvetvia pritom nemusia mať nič 
spoločné, ale tento indikátor poskytuje možnosť porovnať kon-
centráciu aj napriek tomu, že odlišné odvetvia majú rôzne počty 
účastníkov/firiem a taktiež rôzne rozdelenie podielu na trhu.  

Medzi hlavné indikátory na meranie absolútnej koncentrácie 
patria: miera koncentrácie, Herfindahlov - Hirschmanov index, Ro-
senbluthov index, Hallov - Tidmanov index, Index priemyselnej 
koncentrácie, Hannahov - Kayov index, U index, Hausove indexy, 
Lorenzova krivka a iné.   

Indikátory na meranie relatívnej koncentrácie sú charakteri-
zované podielmi jednotlivých operátorov zodpovedajúcimi celému 
počtu firiem na trhu a koncentráciu v odvetví možno určiť pro-
stredníctvom nerovnomerného rozdelenia hodnôt sledovaných 
ukazovateľov.   

Výber konkrétneho indikátora je determinovaný sledovanými 
cieľmi. Pri analýze trhu elektronických komunikácií sa v praxi už 
dlhú dobu využíva iba Herfindahlov – Hirschmanov index. V ďalšom 
riešení sa zameriame na jeho výpočet a tiež výpočet miery kon-
centrácie a variačného koeficientu.  

2. METODOLÓGIA 

Pred vykonaním samotnej analýzy bolo najprv nutné získať 
čiastkové informácie a údaje z rôznych zdrojov, na základe ktorých 
bola vykonaná analýza stavu na trhu elektronických komunikácií 
v rámci SR a to na základe ukazovateľa tržieb.  Využité reálne 
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údaje boli zverejnené najmä vo výročných správach operátorov 
Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s. Spoločnosť Tele-
fónica O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej iba O2)  podľa zákona zverejnila 
prvú samostatnú výročnú správu až v roku 2012. Veľmi užitočné 
boli tiež analýzy IT Ročenky publikované od roku 2005 IT Aso-
ciáciou Slovenska, Analýza maloobchodného relevantného trhu č.1 
z roku 2012 vypracovaná Telekomunikačným úradom SR a mnohé 
ďalšie relevantné zdroje. Z dôvodu neprístupnosti niektorých in-
formácií nebolo možné získať ucelené časové rady, preto sme na 
analýzu vybrali tie, ktoré obsahovali dostatočne veľké časové roz-
pätie na získanie reprezentatívnych výsledkov podielov na trhu a 
stupňa koncentrácie.   

V ďalšej časti sa budeme venovať analýze koncentrácie na 
predmetnom trhu ako celku z pohľadu základnej charakteristiky – 
tržieb jednotlivých operátorov pôsobiacich na trhu v rokoch 2004 - 
2012.  Až do roku 1997 boli rozhodujúcim poskytovateľom služieb  
na telekomunikačnom trhu Slovenské Telekomunikácie, š.p. Vzhľa-
dom na monopolné postavenie tohto podniku teda hovoríme o 
absolútne koncentrovanom trhu s koncentráciou rovnou hodnote 1. 
V roku 1997 vznikol s nástupom spoločností EuroTel a Globtel 
nový, tzv. mobilný trh v sieti GSM so štruktúrou duopolu.  V roku 
2001 prebehla liberalizácia trhu elektronických komunikácií s výnim-
kou poskytovania hlasových služieb na pevnej sieti a následne v 
roku 2003 nastala celková liberalizácia tohto trhu. Predmetom na-
sledovnej analýzy vzhľadom na dostupné údaje bolo obdobie 2004-
2012, teda obdobie už liberalizovaného trhu elektronických komu-
nikácií.  

3. VÝSLEDKY 

Trhové podiely jednotlivých operátorov na trhu elektronických 
komunikácií sú uvedené na obrázku 1.  a ako môžeme vidieť, od 
roku 2004 do 2007 nenastali v trhových podieloch operátorov väčšie 
výkyvy. Slovak Telekom, a.s. v tomto období zaznamenal menší 
pokles tržieb na úkor ostatných účastníkov na trhu. Kým v roku 
2004 disponoval necelými 32% , v roku 2007 rovnými 23%. Tento 
pokles možno pripísať hlavne liberalizácii trhu a postupnom vstu-
povaní alternatívnych poskytovateľov služieb na trh. Tí zaznamenali 
za toto obdobie nárast trhového podielu o viac ako 5. Evidentným 
lídrom na trhu a držiteľ väčšinového podielu bol Orange Slovensko, 
a.s., ktorého trhový podiel až do príchodu tretieho operátora stále 
rástol, medziročne približne o 1%, konkrétne z 36% za rok 2004 sa 
v roku 2007 stalo 38,5%.  

Za jedno zo zlomových období vo vývoji koncentrácie na trhu 
elektronických komunikácií možno považovať rok 2007, kedy na trh 
vstúpila spoločnosť O2, pričom na tržbách sa tento vstup výraz-
nejšie prejavil od roku 2008.  V roku svojho vzniku O2 disponovali 
iba 0,04% trhového podielu, no v roku 2009 mu boli pripisované už 
3%. Jeho podiel až do roku 2012 pravidelne rástol medziročne 
približne o 2%, nehovoríme tu teda o nejakom výkyve. Ten však 
nastal v roku 2010 spojením ST a T-Mobile do jednej spoločnosti a 
dotkol sa hlavne Orange-u (pokles z 36% na 34%), pretože stratil 
svoje vedúce postavenie na úkor ST so 44%-ným trhovým podie-
lom. Spoločnosti ST a Orange sa po tejto akvizícii dvomi 
najvplyvnejšími hráčmi na trhu elektronických komunikácií, pričom 
vedúce postavenie patrí Slovak Telekom-u, a.s. . Ďalší vývoj tržieb 
zaznamenáva približne 3% pokles, ktorý sa vzťahuje k ekonomickej 
kríze a regulácií ako aj zvyšujúcej sa cenovej konkurencii na trhu. 
Tieto vplyvy vytvárajú tlak na pokles cien za služby elektronických 
komunikácií a tiež tržieb celého telekomunikačného sektora. Tržby 
12 najväčších operátorov v dôsledku regulácie prepojovacích po-
platkov, roamingu  a rastúcej konkurencie na mobilnom trhu klesli 
medzi ročne o 2,4 %. Popri regulácii a konkurencii pocítili operátori 

aj nižšiu kúpyschopnosť firiem a spotrebiteľov. Viacerým veľkým 
operátorom predovšetkým v hlasovom segmente ubudlo klientov a 
znížila sa prevádzka. 

 

 
Obr. 1. Trhové podiely na trhu elektronických komunikácií podľa 
tržieb (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. svoje prvenstvo aj v roku 
2012 potvrdila trhovým podielom v hodnote 39% a niekdajší líder 
Orange obsadil druhé miesto s 32%ným podielom. Telefónica O2 
Slovakia, s.r.o. potvrdila stúpajúci trend a jej podiel bol v r. 2012 
9%.    

Pre potreby zistenia koncentrácie na trhu boli využité Herfin-
dahlov- Hirschmanov index HHI a hodnoty podielov tržieb na trhu. 
Hodnoty tohto indexu pomáhajú v praxi určovať regulačným auto-
ritám existenciu koncentrácie na trhu, pričom na základe nej sa 
rozhodujú o ďalšom postupe regulácie.  

Priebeh hodnôt uvedených v tab.1 s menšími výkyvmi 
odzrkadľuje vplyvy uvedené aj v predošlej analýze, pričom najväčší 
skok trh zaznamenal v roku 2010. Na základe súhlasu regulačných 
autorít vtedy prebehla už spomínaná akvizícia spoločností ST a T-
Mobile, tie odvtedy figurujú ako jedna spoločnosť. Stupeň kon-
centrácie na základe tejto udalosti vzrástol z 0,26 na 0,34. Ako 
môžeme vidieť na obrázku, hodnoty stupňa koncentrácie sa ani len 
nepriblížili ku hraničnej hodnote 0,18. Na základe čoho možno 
konštatovať, že trh elektronických komunikácií je vysoko koncen-
trovaný  v rámci celého sledovaného obdobia. 

 
Tab. 1. Herfindahlov-Hirschmanov index v SR na trhu elektro-

nických komunikácií na základe tržieb 

rok 2004 2005 2006 2007  

HHI 0,30 0,28 0,29 0,28  

rok 2008 2009 2010 2011 2012 

HHI 0,27 0,26 0,34 0,33 0,31 

 
Aj napriek rôznym zmenám v počte operátorov na trhu a 

akvizícii medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a T-Mobile, a.s. 
sme analyzovali koncentráciu pomocou miery koncentrácie troch 
najvplyvnejších operátorov v rámci celého skúmaného obdobia.  Na 
výpočet tejto charakteristiky sme použili už skôr vypočítané trhové 
podiely. Z obr. 2 je zrejmá vysoká koncentrácia v odvetví, no hodno-
ty miery koncentrácie predsa len zaznamenali mierne výkyvy v 
rámci sledovaného obdobia, ktoré majú svoje dôvody.  

Do roku 2009 je miera vypočítaná pre troch operátorov - Slovak 
Telekom, a.s. , T-Mobile Slovensko, a.s. a Orange Slovensko, a.s.  
Pokles pred rokom 2009 odzrkadľuje silnejúcu pozíciu ostatných 
operátorov okrem zvolených troch. V roku 2009, kedy miera kon-
centrácie dosiahla hodnotu 0,81, alternatívni operátori predstavovali 
19% celého trhu.  
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Prvým zlomovým bodom je rok 2011, rok po spomínanej 
akvizícii a medzi troch najvplyvnejších hráčov teda patrí aj Telefóni-
ca O2 Slovakia. Nasledujúci mierny pokles miery koncentrácie je 
spôsobený nárastom podielu alternatívnych operátorov. Aj napriek 
týmto zmenám hovoríme stále o vysoko koncentrovanom trhu a od 
roku 2010 o trhu so štruktúrou triopolu.  

 
Tab. 2. Miera koncentrácie 3 najvýznamnejších operátorov v SR na 

trhu elektronických komunikácií na základe tržieb. 
Rok 2004 2005 2006 2007  

Miera kon-
centrácie 

0,93 0,89 0,90 0,87  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Miera kon-
centrácie 

0,84 0,81 0,83 0,84 0,80 

 
Variačný koeficient vyjadruje rovnomernosť rozdelenia podielu 

medzi účastníkmi na trhu, pričom hodnota rovná nule predstavuje 
rovnomerné rozloženie síl medzi nimi. Pre stanovenie tejto charak-
teristiky sme využili už vypočítané trhové podiely operátorov. V tab. 
3. vidíme, že hodnoty koeficientu sa najviac približovali tejto ideálnej 
hodnote v rokoch 2004 až 2006, čiže pred vstupom O2 ako tretieho 
operátora na trh.  

Najmenej rovnomerné rozloženie trhových podielov medzi 
operátormi trh zaznamenal v roku 2007, po vstupe O2, čo reprezen-
tuje variačný koeficient dosahujúci hodnotu 0,4. V nasledujúcich 
dvoch rokoch sa tento rapídny nepomer začal zmierňovať, až do 
roku 2010, ktorý aj v tomto prípade figuruje rok 2010 ako zlomový. 
Trh elektronických komunikácií má odvtedy svojich dvoch hlavných 
lídrov (ST a Orange) a aj keď následný pokles tržieb u obidvoch z 
nich spôsobil priamo aj pokles hodnôt variačného koeficientu, od 
ideálneho modelu efektívnej hospodárskej súťaže má táto situácia 
stále veľmi ďaleko. 

 
Tab.3. Variačný koeficient a koncentrácia na trhu elektronických 

komunikácií v SR na základe tržieb 

Rok  2004 2005 2006 2007  

Variačný koeficient 0,19 0,14 0,16 0,40  

Rok  2008 2009 2010 2011 2012 

Variačný koeficient 0,35 0,29 0,36 0,32 0,22 

ZÁVERY  

Na základe zmapovania vývoja trhu elektronických komunikácií 
v SR, s dôrazom na zmeny v legislatíve, majetkové prepojenia a 
majetkové účasti jednotlivých operátorov na trhu elektronických 
komunikácií boli využité viaceré spôsoby hodnotenia stupňa kon-
centrácie v odvetví. 

Z absolútnych indikátorov stupňa koncentrácie v odvetví elek-
tronických komunikácií  sa ukázali ako vhodné Herfindahlov – Hir-
schmanov index, miera koncentrácie a z relatívnych indikátorov na 
meranie miery koncentrácie sme aplikovali variačný koeficient. Aj 
napriek nie ucelenej databáze údajov a ich získavaniu z rôznych 
zdrojov bolo možné zaznamenať vývoj koncentrácie a vplyvy vstupu 
nových operátorov na trh resp. vplyv akvizícií. Uvedené výsledky sa 
dotýkajú trhu elektronických komunikácií ako celku hodnoteného na 
základe ukazovateľa tržieb.   

Na základe analýzy možno konštatovať, že zo všetkých hľadísk 
skúmaný trh počas celého obdobia vykazuje vysokú koncentráciu, 
aj napriek jeho liberalizácii (v rokoch 2001 a 2003), vstupu tretieho 
operátora (v roku 2006) a zmeny zákona o elektronických komu-
nikáciách vo vzťahu k smerniciam EÚ. Výsledky jednotlivých analýz 

boli graficky interpretované a definované boli body zlomu aj príčiny 
ich vzniku.   

Celkovo možno uviesť, že v skúmanom období:  
– Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola lídrom na trhu elektro-

nických komunikácií z pohľadu aktív počas celého svojho pôso-
benia. V roku 2012 vykazovala takmer štvornásobok aktív spo-
ločnosti Orange Slovensko, a.s. a viac ako sedemnásobok aktív 
Telefonicy O2.   

– Hodnoty aktív Slovak Telekom-u a Orange-u zaznamenávali do 
roku 2008 plynulú stúpajúcu tendenciu. Oslabenie telekomuni-
kačného sektora v roku 2009 sa v dôsledku ekonomickej krízy, 
regulácie a liberalizácie prejavilo aj poklesom hodnoty aktív jed-
notlivých operátorov.   

– Koncentrácia na trhu je relatívna a jej hodnota závisí od  kritéria, 
podľa ktorého zvolený trh analyzujeme.  
Všetky fúzie, ktoré sa na slovenskom trhu elektronických ko-

munikácií uskutočnili a dotkli sa nejakým spôsobom operátorov na 
ňom, sú iba dôsledkom zásahov zahraničných telekomunikačných 
spoločností, ktoré sú väčšinovými vlastníkmi slovenských operáto-
rov. Ich vplyv má teda medzinárodný charakter. 
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Analysis of electronic communication market in Slovak Re-
public by revenues in 2004-2012 years 

The paper discussed issues of concentration on the elec-

tronic communications market in the Slovak Republic from 

the perspective of development of the concentrations in the 

years 2004-2012. Analysis of the degree of concentration is 

made on the basis of the shares of individual operator in total 

sales in the sector by means of appropriately selected quanti-

tative methods. The selected quantitative methods include: 

Hirschmann - Herfindahl concentration index, degree of 

concentration coefficient of variation. Theoretical quantita-

tive methods for assessing levels of concentration are applied 

to the electronic communications market in the form of mar-

ket analysis as a whole from the perspective of sales. The 

answer for the issue is indisputable clear - electronic com-

munications market in the Slovak Republic is seen by all 

methods enable evaluation as a highly concentrated over the 

entire projection periods. Some have, however, increased 

fluctuations that any ads related to changing the number of 

subject-market and acquisitions. 
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