
Informácie o digitálnej televízií 

 

 Prečo prechod na digitálne vysielanie? 

Súčasné frekvenčné spektrum pre analógové pozemské vysielanie je už v podstate vyčerpané. 

Vyznačovalo sa slabším pokrytím signálu i menej kvalitným obrazom. Preto Slovenská 

republika pozitívne reagovala na výzvu Rady Európskej únie zo 14. novembra 2005 na 

urýchlený prechod z analógového na digitálne vysielanie a zaviazala sa ukončiť analógové 

televízne vysielanie do konca roku 2012. 

 V čom spočívajú výhody digitálneho vysielania? 

Jedná sa o nový jednoduchší spôsob šírenia signálu aj v členitých a odľahlých oblastiach, 

poskytujúci kvalitnejší obraz bez duchov, či zdvojeného obrazu. Nezanedbateľné je aj 

jednoduchšie nastavenie antény. Ďalším pozitívom je aj väčší výber televíznych a 

rozhlasových programov a prechod zo zastaralého pomeru strán 4:3 na modernejší 16:9. 

Najväčšou novinkou bude pre užívateľa tzv.elektronický programový sprievodca, ktorý 

obsahuje informácie o vysielaných programoch až 7 dní dopredu so stručným alebo 

podrobným popisom programu. 

     Súčasťou dátového toku môžu byť aj rôzne dodatkové služby, napr.hranie hier, tipovanie v 

lotériách, objednávanie si tovaru počas vysielania Teleshopingu a pod.  

 Koho sa bude dotýkať zmena prechodu na digitálne vysielanie? 

Prechod na digitálne v systéme DVB-T sa bude týkať tých domácností, ktoré prijímajú 

televízny signál, buď individuálnymi anténami, alebo kolektívne cez spoločné  televízne 

antény. Z praktického hľadiska to znamená, že pôvodné analógové televízne prijímače 

nebudú schopné prijímať digitálny televízny signál, nakoľko nebudú schopné dekódovať a 

zobraziť nový druh signálu. Naopak, prechod na digitálne vysielanie sa nebude dotýkať 

domácností, ktoré prijímajú televízny signál z digitálneho satelitu (Skylink), alebo cez 

sieťového káblového operátora, telekomunikačnou sieťou prostredníctvom drôtu, či optického 

kábla.  

 Čo bude potrebné k prechodu na digitálne vysielanie? 

V prvom rade dotknutí užívatelia budú mať viacero možností. Starý analógový televízny 

prijímač si môžu sfunkčniť pripojením set-top-boxu (digitálno-analógovým prevodníkom), 

ktorý sa zapojí medzi anténu a televízor. Jeho cena sa v súčasnosti pohybuje v závislosti od 

značky a vybavenosti od 30 EUR vyššie. Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre zakúpenie 

satelitného kompletu Skylink postačí aj starý analógový televízny prijímač (bez prepojenia so 

set-top-boxom). Ďalšou možnosťou je zakúpiť si nový LCD alebo plazmový televízny 

prijímač so zabudovaným DVB-T tunerom. Tu však treba upozorniť, že dodnes nie je na 

Slovensku stanovené v akej zvukovej norme budeme digitálne vysielanie prijímať (MPEG2 

alebo MPEG4). Pre zaujímavosť v Čechách a Rakúsku je to MPEG2. Z toho dôvodu aj 

výrobcovia LCD či plaziem s DVB-T tunerom doteraz vyrábali s MPEG2, v súčasnosti 

niektoré s MPEG4, iní s oboma zvukovými normami. Pre väčšiu informovanosť uvádzam, že 

formát MPEG2 sa používa u DVD, je zastaralejší, naopak formát MPEG4 u Blu-ray 



prehrávačov s vysokým rozlíšením. Tretia možnosť sledovania televíznych programov bude 

na počítači s vonkajším alebo vnútorným modulom DVB-T. 

 Akú anténu budeme potrebovať na digitálne vysielanie? 

V podstate môžeme používať naďalej antény pre pásmo UHF, t.j.aj širokopásmové pre UHF 

pásmo. V našich podmienkach (Kysuce) sa vzhľadom k tomu, že zo začiatku budeme brať 

signál so Žiliny, resp. z Námestova na 68 kanály, je potrebné zakúpiť si DVB-T anténu, ktorá 

ma rozsah až so 69 kanála (širokopásmové sieťové antény v naších podmienkach v 

súčastnosti nestačia, lebo majú rozsah len do 60 kanála). V blízkosti televízneho vysielača 

budeme môcť chytiť kvalitný obraz aj na izbovú anténu. Nevyhovujúce budú len antény 

určené pre príjem v pásme VHF. 

U spoločných televíznych antén (STA) v bytových domoch sa náklady budú odvíjať od stavu 

vlastných rozvodov, t.j.od veku a kvality kabeláže a stavu účastníckych zásuviek. 

 Kedy sa majú občania pripraviť na spustenie digitálnej televízie? 

V súčasnosti (máj 2011) možno s problémami na Kysuciach prijímať digitálnu televíziu na 

68.kanály z vysielačov Žilina, resp. Námestovo a z českej strany možno prijímať jeden 

multiplex českých programov. Bližšie informácie o aktuálnosti pokrytia signálom Vášho 

bydliska získate na www.dvbt.towercom.sk . Oblasť Kysúc je však doteraz pokrytá 

digitálnym signálom minimálne. Prvé odpájanie je plánované na Kysuciach na 2.5. 2011 

(STV2 a JOJ), pričom po odpojení príslušného vysielača bude nasledovať niekoľko dní 

obdobie bez odpojeného televízneho programu, pokiaľ nebude nainštalované nové zariadenie 

na vysielač.  Je potrebné, aby občania sledovali začínajúcu informačnú kampaň, ako aj mapy 

pokrytia vysielačmi, či jednotlivé etapy spúšťania digitálneho vysielania. (viď hore uvedenú 

stránku www.dvbt.towercom.sk ) Toto obdobie využívajú predovšetkým rôzni podomoví 

obchodníci zastupujúci určité firmy, ponúkajúci rôzne zariadenia, či satelitné komplety. 

UPOZORŇUJEME zákazníkov, aby si pred podpísaním zmluvy riadne preštudovali aj obsah, 

výšku mesačných poplatkov, dobu viazanosti zmluvy, aby predišli prípadným neskorším 

problémom.  

 Je možné použiť starý televízny prijímač, ktorý nemá scart zásuvku na 

sledovanie digitálneho vysielania? 

Áno, je možné. Podmienkou je však zakúpenie set-top-boxu so vstavaným RF modulátorom. 

Tento sa pripojí na miesto antény v televízii a jeho vstup sa naladí ako televízny program. 

Potom sa televízne programy prepínajú cez set-top-box, nie cez televízny prijímač. 

 Koľko set-top-boxov je potrebných na sledovanie televíznych programov vo 

viacerých televíznych prijímačov? 

Ku každému televíznemu prijímaču potrebujeme vždy jeden set-top-box. 

 Bude digitálna pozemská televízia vysielať v HD kvalite? 

V súčasnej dobe je možné HD kvalitu dosiahnuť len cez digitálnu satelitnú televíziu. 

Podmienkou je HD satelitný prijímač. HD vysielanie cez digitálnu pozemskú televíziu na 

Kysuciach je hudbou budúcnosti. 

http://www.elkahifi.sk/www.dvbt.towercom.sk
http://www.dvbt.towercom.sk/


 Je možné zakúpiť set-top-box s pevným diskom? 

Áno. Tento je určený pre tých užívateľov, ktorí nemajú DVD rekordér. Vďaka nemu môžete 

jednotlivé programy nahrávať, ale tiež zastaviť a po prestávke sledovať od miesta, kde ste 

zastavili. Uložené filmy možno prehrať cez USB do počítača a podľa potreby nahrať na DVD. 

 Možno nahrávať program z digitálneho vysielania na videorekordér? 

Možno cez AV výstup, u nových televízorov je potrebné v menu zvoliť nahrávanie na 

pripojený rekordér. 

 Ako si vybrať správny set-top-box? 

Rozdiely sú v značke, cene a vybavení. Pokiaľ vlastníte LCD, plazmu bez DVB-T, 

najvhodnejšie je kúpiť set-top-box s HDMI výstupom, ostatné záleží už len na značke a 

výbave (jednotunerový, dvojtunerový, s pevným diskom). Doporučujeme zakupovať 

certifikované, značkové výrobky. V každom prípade nekupovať prístroj s veľkou výbavou, 

ktorú neplánujete využiť.  

 


