
Nová éra HD vysielania
Ešte v roku 2012 sa na Slovensku skončilo vysielanie menej kvalitného, tzv. analógového 
vysielania a prešlo sa na prenos digitálneho. Naďalej sa zvyšuje kvalita prenášaného obrazu, 
avšak tá prináša so sebou zmeny.

Nové potreby 

Digitálne vysielanie v SD kvalite 
sa mení na premietanie obrazu 
v tzv. HD kvalite, teda vo vyso-
kom rozlíšení. Technická ná-
ročnosť na prenos tohto signálu 
je vyššia ako pri SD vysielaní. 
Preto je potrebné zariadenie, 
ktoré spracováva obraz do po-
žadovaného rozlíšenia. Je ním 
dekodér, alebo tzv. tuner. Ten 
je buď vo forme Set-top-boxu, 
teda vonkajšieho zariadenia 
pripájaného k televízoru, alebo 
je už súčasťou vnútorného 

vybavenia televízora. Nové mo-
derné televízory ho majú v sebe 
zabudovaný, staršie veľké „ška-
tule“ musia mať samostatné 
prídavné zariadenie. Niektoré 
stanice, ako napríklad 
Markíza, avizujú, že od 
29. februára 2017 nebudú 
vysielať v zníženej SD kva-
lite a od 1. januára 2017 sa 
nebudú dať naladiť u tých, 
ktorí prijímajú signál len 
cez pozemné terestriál-
ne vysielanie na anténu 
(DVB-T). Čo to znamená? 
Ak máte staršie televízory so 
Set-top-boxmi, ktoré prijímali 
iba SD kvalitu, musíte si buď 
zakúpiť nový HD Set-top-box, 
alebo si rovno zakúpiť televízor, 
ktorý má zabudovaný potrebný 
digitálny tuner. Zvyšovanie 
kvality vyžaduje novšiu technic-

kú podporu, za ktorú si musia 
všetci občania, ktorí majú 
staršie televízory na Slovensku, 
priplatiť.  

Možnosti SKR-ky

Vzhľadom na spomínané zmeny 
avizované kľúčovými TV stani-
cami, akými sú Markíza či JOJ-
ka, musia aj všetci operátori na 
Slovensku, teda aj SKR, počítať 
so spoplatnením vysielania 
týchto staníc. Ako sa toto pre-
mietne do ceny a ponuky po-
skytovaných služieb SKR-kou, 
je ešte otvorenou otázkou. Ako 
však uviedol konateľ SKR Milan 
Kráľ: „Väčšinu našich klien-
tov, ktorí prijímajú dnes 
vysielanie v analógovom 
štandarde, čiže na najstar-
ších TV prijímačoch, môže-
me ubezpečiť, že slovenské 
a české programy, vrátane 
Markízy a TV JOJ, budú 
naďalej šírené v tejto našej 

ponuke. Kto však aktuálne 
sleduje platené programy 
a ďalej ich bude chcieť sle-
dovať vo vyššej HD kvalite, 
ktorú budeme zabezpečovať 
v štandarde DVB-C, bude 
musieť počítať s výdavkami. 
Buď teda kúpou nového tele-
vízneho prijímača, ktorý ma 
zabudovaný DVB-C tuner, 
alebo so zakúpením Set-top-
boxu v HD kvalite, ktorý si 
môžu zakúpiť v obchodnej 
kancelárii SKR. Títo klienti 
budú môcť naďalej sledovať 
rozšírenú ponuku platených 
programov.“ Veľa teda závisí 
na preferenciách klientov SKR. 
Niektorí si radšej za väčší počet 
programov priplatia, iným 
postačí základný balíček sloven-
ských a českých staníc. Treba si 
však uvedomiť, že lepšia kvalita 
obrazu a zvuku znamená vyššie 
výdavky na strane operátora, 
a tým aj na strane jeho klienta 
– diváka.  (dl)

Dôležité skratky

DVB-T: je digitálne terestriálne (pozemské) vysielanie na 
anténu

DVB-C: je digitálne vysielanie cez káblové rozvody alebo 
mikrovlnné systémy (tie majú skratku MMDS)

DVB-S: je digitálne vysielanie cez satelit

SD: je označenie kvality televízneho signálu v štandardnom 
rozlíšení

HD: je označenie kvality televízneho signálu vo vysokom rozlí-
šení, obraz je sýtejší a jasnejší

Set-top-box: je zariadenie (dekodér, tuner) na spracova-
nie digitálneho televízneho signálu. Môže byť ako samostatné 
zariadenie pripájané k televíznemu prijímaču, alebo môže byť 
zabudovaný už v samotnom televízore

LCD: nové typy televízorov s plochou obrazovkou, ktoré už 
majú zabudované digitálne tunery typu DVB-T, ale len naj-
novšie televízory sú vybavené už aj typom DVB-C tunera

CRT: označenie pre staršie televízne prijímače s klasickou 
obrazovkou, ktoré prijímajú len analógový signál

Ukončenie vysielania českých 
programov v SD kvalite
Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje svojim 
klientom, že od dňa 15. 11. 2016 skončilo SD vysielanie 
českých programov.

Stanice ČT1, ČT2, ČT24  budú po tomto termíne naďalej 
šírené v analógovej ponuke a v rozšírenej DVB-C ponu-
ke v HD kvalite.
Od pondelka 21. 11. 2016 si môžete naladiť české progra-
my aj klienti základnej digitálnej  DVB-T ponuky, len je 
potrebné preladiť svoj TV prijímač spustením automatického 
ladenia digitálnej ponuky DVB-T (terestriál, anténa). 
V dôsledku týchto zmien bude v DVB-T ponuke šírených viac 
HD programov, ale nebudú v nej šírené platené programy. 
Tieto budú dočasne dostupné v analógovej ponuke a postupne len 
v štandarde DVB-C. 

Zároveň oznamujeme klientom, ktorí prijímajú DVB-C ponuku 
cez staršie SD dekodéry (CDK, Coship, Smart), že na programy 
vysielané v HD kvalite už nie sú postačujúce a je potrebná ich 
výmena za HD BOX, za podmienok uvedených v cenníku SKR.

V prípade potreby Vám technické informácie 
poskytneme na telefónnom čísle: 0905 328 801, 
0905 564 947 a 038/749 6959.


