
 
 

      V súčasnosti podľa rôznych verejných prieskumov minimálne štvrtina domácností 

na Slovensku používa terestrický príjem preto DVB-T ako forma prístupu k televíznym 

programom je dôležitá v neposlednom rade aj preto že ako jediná umožňuje bezplatný 

príjem z pohľadu diváka. Vzhľadom na uvedené Úrad v rámci výberového konania má 

jednoznačne zabezpečiť kontinuitu prevádzkovania prvého terestriálneho multiplexu 

pretože v opačnom prípade by to malo negatívny dopad na DVB-T ako distribučnú 

platformu vrátane regionálnych sietí a lokálnych multiplexov. 

 

      V rámci výberového konania účastník by mal preukázať skúsenosť (vlastnú 

referenciu) s výstavbou a prevádzkovaním celoplošného MUX-u DVB-T či už na 

Slovensku alebo v inej krajine, a to spôsobom ktorý sa dá overiť, napríklad že je 

(alebo bol) držiteľom licencie na celoplošné MUX(y) – ktorý preukáže doložením 

potvrdenia od príslušného regulačného orgánu že všetky licenčné podmienky plnil 

včas a v plnom rozsahu. Účastník by mal mať reálne skúsenosti s výstavbou 

a prevádzkovaním DVB-T sietí, ktoré by mal preukázať doložením relevantných 

podkladov že za posledných 10 rokov investoval do výstavby DVB-T siete určitý 

finančný objem (napr. 3 mil. EUR) a že za posledných 5 rokov minimálne po dobu 

súvislých 36 mesiacov prevádzkovala aspoň jednu celoplošnú sieť DVB-T. 

  

      Ďalej by mal účastník preukázať svoju pripravenosť vybudovať DVB-T MUX keďže 

sa jedná o zložitú infraštruktúru pozostávajúcu z rôznych technologických súčastí 

a to spôsobom že preukáže, že disponuje dostatočným finančným krytím (hospodárska 

stabilita) a že absolvoval predbežné rokovania s dodávateľmi technológií (napr. 

predloží rámcová zmluva na dodávku kľúčových komponentov).  Nemenej dôležitou 

súčasťou vysielacej siete je podporná a sieťová infraštruktúra preto účastnik by 

mal takisto preukázať že disponuje vlastnou infraštruktúrou alebo absolvoval 

úspešné rokovania s poskytovateľom podpornej (vežovej) infraštruktúry. 

 

      Za 10 rokov prevádzkovania DVB-T na Slovensku si terestriálna televízia našla 

svojho diváka preto všetky zmeny v DVB-T sú veľmi citlivo vnímané verejnosťou. 

Každá technická zmena vo vysielacej sieti nevyhnutne vyvoláva nutnosť zmeny aj na 

strane diváka, v niektorých prípadoch aj nutnosť dodatočných investícií, Úrad by 

mal dbať na to aby prípadné vyvolané investície na strane diváka boli minimálne, 

ideálne nulové a aby sa do maximálnej miery zachovala kontinuita z pohľadu 

koncového diváka. Hlavne je potrebná zachovať doterajšie pokrytie MUX1 – teda 

zabezpečiť aby nikto neprišiel o príjem a dôležité je do maximálnej miery zachovať 

smery príjmov z pohľadu divákov (resp. aby príjem bol zo smeru ako v prípade 

ostatných celoplošných multiplexov) 

 

      Budúci prevádzkovateľ by mal zabezpečiť kontinuitu poskytovania služby bez 

výpadku t.j. v čase ukončenia platnosti doterajších licencií má disponovať s 

vybudovanou sieťou s plánovaným finálnym pokrytím (ktorá má byť čo do rozsahu 

minimálne také ako je doterajší MUX1). V priebehu výstavby siete by mal účastník 

priebežne informovať Úrad o stave dobudovania siete. Úrad by mal dať povinnosť 

ohľadne tempa výstavby, že by napr. k 5/2020 účastník preukázal dosiahnuté pokrytie 

30% a k 11/2020 aby bolo pokrytie na úrovni 60%. 


