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Úrad pre reguláciu elektronických  
komunikácií a poštových služieb 
Ing. Vladimír Kešjar, predseda 
Továrenská 7, P. O. Box 40 
828 55 Bratislava 24 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 12.4.2019 
 
 
 
 
 

Vec: Verejná konzultácia k výberovému konaniu na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, 
ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého 
terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky 
 
 
 
Vážený pán predseda, 
 
 
v súvislosti so zverejnenou verejnou konzultáciou k výberovému konaniu uverejnenom  na stránke Úradu pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dňa 13.3.2019, predkladá Rozhlas a televízia 
Slovenska vlastné stanovisko k tomuto materiálu. 
 
 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mgr. Vladimír Hübner 
riaditeľ Sekcie techniky RTVS 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1: Pripomienky RTVS 
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Príloha č.1 

Pripomienky RTVS  
k návrhu opatrenia v procese konzultácií podľa §10 zákona č.351/2011 z. z. o elektronických komunikáciách 

 

Názov návrhu opatrenia: Verejná konzultácia k výberovému konaniu na udelenie terestriálnych 
prevádzkových povolení, ktorými sa udeľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach 
na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky  

Identifikačné údaje dotknutej osoby: Verejnoprávny vysielateľ, zapísaný v Obchodnom  registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1922/B         

Obchodné meno/názov/meno a priezvisko: Rozhlas a televízia Slovenska  

IČO: 47 232480  

Kontaktná osoba, tel. číslo a adresa elektronickej pošty:  Mgr. Vladimír Hübner, riaditeľ Sekcie techniky RTVS, 
+421 919 24 77 08, vladimir.hubner@rtvs.sk                                                                                          

 

Stanovisko RTVS k navrhovanej zmene: 

Rozhlas a televízia Slovenska sa vzhľadom na šírenie televíznych programových služieb RTVS cestou 
verejnoprávneho terestriálneho multiplexu vyjadruje v rámci horeuvedenej  verejnej konzultácie výlučne ku 
problematike kompresného štandardu DVB-T2 sietí. Dôvodom je dopad takéhoto rozhodnutia na rozvoj celej 
terestrickej platfomy na Slovensku, vrátane verejnoprávneho multiplexu.  

Otázka č. 5.4.2: Aký je podľa Vášho názoru najvhodnejší vysielací štandard na prevádzku elektronickej 
komunikačnej siete prvého terestriálneho multiplexu pri použití televízneho štandardu DVB-T2? Svoju 
odpoveď zdôvodnite. 

Odpoveď RTVS: Rozhlas a televízia Slovenska má za to, že dokument prerokovaný Skupinou pre digitálne 
vysielanie Slovenskej republiky Plán využívania frekvenčného pásma 470-790 MHz v SR schválený na Porade 
vedenia Ministerstva dopravy a výstavby SR dňa 11. júna 2018 a zverejnený tu: 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/strategicke-dokumenty 

hovorí v súvislosti s prechodom Slovenskej republiky na vysielací štandard DVB-T2 výlučne o kompresnom 
systéme HEVC, resp. o vysielacej platforme DVB-T2/HEVC. 

RTVS je toho názoru, že úvahy o kompresnom štandarde DVB-T2 na Slovensku boli komplexne diskutované na 
pôde Skupiny pre digitálne vysielanie a Regulačný úrad Slovenskej republiky sa s nimi plne stotožňuje: 

https://www.teleoff.gov.sk/odporucania-pri-kupe-televizneho-alebo-rozhlasoveho-prijimaca/ 

https://www.teleoff.gov.sk/prieskum-dostupnosti-tv-prijimacov-s-dvb-t2-hevch265/ 

Rovnako sa s nimi stotožňuje verejnoprávny vysielateľ. Úvahy o parciálnom riešení pre ktorúkoľvek sieť by 
viedli ku triešteniu síl a negatívnemu dopadu na penetráciu celej terestrickej platformy. Keďže prechod na 
DVB-T2 na Slovensku bude rozložený do niekoľkých rokov, považujeme progresívny vysielací štandard za 
adekvátny legislatívne vytvoreným podmienkam. 

 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/strategicke-dokumenty
https://www.teleoff.gov.sk/odporucania-pri-kupe-televizneho-alebo-rozhlasoveho-prijimaca/
https://www.teleoff.gov.sk/prieskum-dostupnosti-tv-prijimacov-s-dvb-t2-hevch265/
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Otázka č. 5.4.3: Myslíte si, že by mal úrad predpísať konkrétny kompresný štandard pri prevádzke 
elektronickej komunikačnej siete prvého terestriálneho multiplexu  pri použití televízneho štandardu DVB-T2? 
Ak áno, uveďte aký a svoju odpoveď zdôvodnite. 

Odpoveď RTVS: Rozhlas a televízia Slovensku je toho názoru, že úrad by kompresný štandard nemal predpísať 
do prevádzkového povolenia prvého multiplexu.  

Dôvodom je opäť parciálne riešenie. Odporúčame aktualizovať Prílohu ku Plánu využívania frekvenčného 
spektra pre frekvenčné pásmo 470-790 MHz č. FP/BS-01/rev.6 tak, aby technologický rozvoj na Slovensku 
mohol úspešne napredovať. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 10.4.2019     ________________________ 

Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby: Mgr. Vladimír Hübner, riaditeľ Sekcie techniky RTVS 


