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 Trendy v televíznom príjme

 Satelitný trh 

 Skylink



2007- 2010 … z verejne prístupných dát TV providerov a štatistiky predajcov

2010 a ďalej … prognóza z dát na začiatku roka 2011

Ako v SR prijímame televíziu
na hlavnom televízore v domácnosti



Trendy v príjme TV

• Naďalej budú prevažovať platformy s bezplatným

televíznym príjmom – satelit a DVB-T. 

• S väčšími TV obrazovkami sa zvyšujú nároky na 

kvalitu obrazu – rastú platformy s možnosťou HDTV

(satelit, kábel, IPTV).

• Satelitný príjem sa stane najrozšířenejším pre hlavný

televízor v domácnosti a najpopulárnejším

sprostredkovateľom digitálnej televízie v SR.

• V dalších rokoch je možné očakávať prehlbovanie

tohto trendu. Podobne ako v ČR a Rakúsku.
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Trh satelitnej televízie
počet aktívnych kariet na konci roku 2010

Skylink je najväčšou satelitnou platformou v SR

Údaje z verejne prístupných dát jednotlivých TV providerov

Údaje o Digi TV a ostatných vychádzajú z odhadov predajcov satelitnej techniky



Trh satelitnej televízie
počet domácností na konci roku 2010

Satelit ASTRA 23,5 sa stáva prirodzenou národnou satelitnou platformou.

Údaje z verejne prístupných dát jednotlivých TV providerov

Údaje o Digi TV a ostatných vychádzajú z odhadov predajcov satelitnej techniky
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Ako funguje Skylink?

Televízne stanice

platia satelitnú distribúciu

svojich programov

NEPLATENÁ PONUKA

Poskytovatelia platených

televíznych programov

VOLITEĽNÁ PONUKA

Importéri, distribútori a 

predajcovia satelitnej

techniky

PRIJÍMACIE ZARIADENIE

Spokojný 

zákazník



Aktívne karty Skylink ČR + SR

7.4.2010 bolo dosiahnutých 715 000 ČR  +  285 000 SR =  1 000 000 aktívnych kariet Skylink.  V 

uplynulom roku rástla zákaznická základňa Skylinku tempom 30 tisíc mesačne.



Platená a neplatená ponuka

Mimo sezóny
(letné mesiace)

V sezóne
(zimné mesiace)

Koncept platenej televízie je veľmi ústretový k zákazníkom. Bez výpovednej lehoty a 

záväzkov.  Významné rozdiely v dopyte po platenej televízii v priebehu roka.



Budúcnosť je v HDTV

Platená ponuka HD kanálov na Skylinku
Neplatená ponuka HD 
kanálov na Skylinku

Neplatená ponuka HD kanálov na 
satelitoch Astra 23,5 alebo 19,2



Prečo rastie Skylink?

• bezplatný príjem základných českých a slovenských 

programov

• cenovo dostupné prijímacie zariadenie

• špičková kvalita televízneho príjmu (SD i HD)

• dostupný kdekoľvek v SR aj ČR

• pestrá ponuka voliteľných programov

• stovky nekódovaných programov zadarmo zo satelitu Astra

• prvý a najväčší poskytovateľ HDTV na celom území SR a ČR

• efektívny obchodný model

• účinný marketing
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