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...o krok ďalej

• uzn. č. 1024/2007 (5. 12. 2007) - koncepcia informačnej 
kampane

• uzn. č. 70/2008 (30. 1. 2008) – Priebežné vyhodnotenie 
stratégie – úloha predložiť aktualizované znenie 
stratégie (uzn. č. 646/2006) do 6 m. od účinnosti VZPP o 
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stratégie (uzn. č. 646/2006) do 6 m. od účinnosti VZPP o 
podmienkach prechodu

• uzn. č. 221/2008 (9. 4. 2008) – spôsoby riešenia 
zavádzania digitálneho vysielania a kvantifikácia rozsahu 
finančnej podpory zo strany štátu » výsledok V2b

• opatrenie TÚ SR č. O-17/2008 – účinné od 1. 5. 2008



Informa čná kampa ň I

• koncepcia informa čnej kampane :
– definuje ciele, východiská a formy informačnej 

kampane
– určuje obsahovo-časový plán
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– určuje obsahovo-časový plán
– špecifikuje náklady a organizačné 

zabezpečenie



Informa čná kampa ň II

• účasť verejnoprávnych médií
• koordinovanie procesu prechodu so všetkými 

zainteresovanými stranami
• monitorovanie trhu v oblastiach, kde dôjde k 

vypnutiu vysielania
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• vykonávanie pravidelných socio-ekonomických 
prieskumov za účelom zistenia stavu 
informovanosti obyvateľstva

• v priebehu 2008 výberové konanie na 
realizátora kampane formou „súťaže návrhov“



Stratégia prechodu z analógového na dig. 
pozemské televízne vysielanie v SR

• január 2008 – vláda zaviazala ministra pripraviť 
aktualizované znenie stratégie prechodu 

• uzn. č. 21/2009 (14.1.2009)
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• uzn. č. 21/2009 (14.1.2009)
• odráža legislatívne zmeny – digitálny zákon

– opatrenie TÚ SR



Stratégia prechodu

• zadefinovanie základných etáp
– vybudovanie 1. MUX – prednostne použiť frekvencie 

nevyužívané analógovými  vysielateľmi - kanály nad 
K60 (verejnoprávny + vysielatelia s licenciou)

– 2. MUX - vybudovanie prednostne z uvoľnených 
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– 2. MUX - vybudovanie prednostne z uvoľnených 
kanálov 

– verejnoprávny MUX – STV právo rozhodnúť o 
kompresii dátového toku, najneskoršie ukončenie 
vysielania 31. 12. 2011



Možnosti štátnej podpory pri 
prechode na DVB-T

• zariadenia umožňujúce digitál. príjem
• dotácie na pokrytie určitých geografických 

lokalít
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lokalít
• kompenzácia vysielateľom za predčasné 

skrátenie platnosti licencie
• paralelná prevádzka
• pilotné projekty



Financovanie vybraných nákladových 
položiek v rámci zavádzania DVB-T

� variant V2b – model podieľania sa štátu na 
spolufinancovaní procesu prechodu

• likvidácia analógových vysielačov a technológie
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• financovanie paralelnej prevádzky
• prístup k vysielaniu STV
• podpora koncových užívateľov



Likvidácia analógových vysiela čov a 
technológie

• náklady na demontáž a náklady súvisiace so 
zostatkovou hodnotou technológie 

• podiel verejných a súkromných zdrojov
– vhodnou intervenciou sa vytvorí priestor pre 
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– vhodnou intervenciou sa vytvorí priestor pre 
aktívne konanie oprávnených subjektov 
žiadať dotáciu z Recyklačného fondu

– nepredpokladá osobitný nárok na št. rozpočet



Financovanie paralelnej prevádzky

• náklady na analógové vysielanie za paralelnú 
prevádzku a náklady na dočasné analógové 
vysielacie zariadenia 

• spolufinancovanie paralelnej prevádzky z verej.
zdrojov financovaním analógového vysielania: 

10

zdrojov financovaním analógového vysielania: 
– snahou štátu bude pôsobiť na všetky 

zainteresované subjekty, aby obdobie 
paralelnej prevádzky bolo čo najkratšie

– predpokladaný objem cca 197 mil. Sk



Prístup k vysielaniu STV

• náklady na zabezpečenie a administráciu kariet 
umožňujúcich otvorený prístup koncového 
užívateľa k signálu vysielania STV (dovybavenie 
cca 380 069 domácností) 

11

• zo zdrojov STV

– predpokladaný objem cca. 570 mil. Sk



Podpora koncových užívate ľov

• stabilizačný model – podpora sociálne 
slabších skupín obyvateľstva
– zdravotne ťažko postihnutý, dôchodcovia, 

hmotná núdza
– platiteľ za služby poskytované verejnosti
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– platiteľ za služby poskytované verejnosti
– predmet podpory technolog. zariadenie 

umožňujúce prístup k digi. vysielaniu
– poukážkový systém
– intenzita podpory 75 %



Záver

�cieľom je naplniť deklaráciu SR voči EÚ, 
t. j. prejsť na DVB-T do 2012
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Ďakujem za pozornos ť!

michaela.petrikova@telecom.gov.sk
kristian.vajda@telecom.gov.sk


