
Vlastná sieť alebo veľkoobchodný model
- výhody a nevýhody



Antik Telecom
Quick Facts

� 90k+ klientov v domácnostiach

� 190k FTTx pokrytie

� 4th najväčší fix telco v SR

� Najrýchlejšie rastúci fix telco v SR 
– 10+ rokov neprerušeného rastu

� 17% medziročný rast (2017)



Antik Telecom
National Fiber Coverage



Antik Technology
Interactive TV for the world
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Antik Telecom – základný produkt
v meste aj na vidieku

� Gbps internet

� 180 plus TV programov až po UHD
� VoIP

� SmartHome

� Spolu pod 20 eur
� Bez viazanosti



Antik na vidieku

o 150 obcí na wifi– hybridný triple-play bez 
optiky
o 30mbps internet
o Satelitná TV
o Telefón

o Experimentálna výstavba FTTx od roku 2013
o Plný roll-out od roku 2018



Príklad č. 1 – Obec Bidovce

• Okolie Košíc - 300 domácností
• Kostra HDPE 40mm 
• Chráničky HDPE 20mm pre každý bytový dom
• P2P optika
• Centrálny optický switch
• 1gbps transport Bidovce-Košice od inkumbenta
• Súbežná investícia s obecným úradom (úprava 

chodníka)
• Výsledok: 40+percent obyvateľov využíva Antik službu 

po 24 mesiacoch



Príklad č. 1 Bidovce



Príklad č. 2 – Obec Seňa

• Okolie Košíc - 600 domácností
• Nadzemná sieť Východoslovenská distribučná, a.s.
• Pokrytie 95% domácností
• Technológia GPON
• Dáta odovzdané v Košiciach po trasách VSD, a.s.
• Univerzálna wholesale ponuka na úrovni služby: Dáta 

70/7mbps, Multicast a ďalšie služby
• Zriadenie služby po ONT v rámci wholesale VSD, a.s.



Príklad č. 3 – Obec Kechnec

• Okolie Košíc - 250 domácností a priemyselný park
• Podzemná sieť HDPE40 a MT v majetku obce, prenajatá operátorovi
• Investícia Antik – rekonštrukcia HDPE, optická kabeláž a aktívne 

prvky
• P2P optika
• 1gbps transport Košice-Kechnec
• Svojpomocné uloženie HDPE na pozemku občana, možnosť využiť 

technické služby obce
• 95% pokrytie rodinných domov a bytovky
• 100% pokrytie priemyselnej zóny



Príklad č. 3 Kechnec



Príklad č. 4 – VSD Wholesale

• Nová legislatívna situácia – novela zákona o energetike definuje 
ako súčasť distribučnej siete el. energie aj komunikačnú sieť

• Výstavba nadzemnej optickej siete pre Východoslovenskú distribučnú 
(VSD) – operátor ako dodávateľ stavby

• Otvorená sieť – bez obmedzení prístupu
• best effort 1gbps služba na poslednej míli – operátor ako užívateľ 

wholesale ponuky
• Transport – kostrová sieť na vedeniach 110kV alebo vlastný transport
• GPON technológia
• Servis siete – operátor ako servisný partner wholesale dodávateľa
• Pilot v 2018, prvých 5 obcí v prevádzke, 10 obcí vo výstavbe



Nová kostrová sieť pre rozvoj (aj)
na vidieku









Ďakujem za
pozornosť. 
Peter Blaas
Business Development Director
blaas@antik.sk




