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Lokálne vysielanieLokálne vysielanie
1.1. Analógové prostredie Analógové prostredie 
(zákon č. 308/2000 Z. z.)(zákon č. 308/2000 Z. z.)

-- DosahDosah
Max. 100 tis./200 tis. obyvateľov SR (zákon)Max. 100 tis./200 tis. obyvateľov SR (zákon)

-- ObsahObsah
Miestne Miestne infoinfo zdroje a zdroje a komunitnékomunitné záujmy (zákon)záujmy (zákon)
2.2. Digitálne prostredieDigitálne prostredie
(zákon č. 220/2007 Z. z.)(zákon č. 220/2007 Z. z.)

-- DosahDosah
Max. jeden miestny TMax. jeden miestny T--MUX + iné platformy MUX + iné platformy 

(licencia)(licencia)
-- ObsahObsah

Miestne Miestne infoinfo zdroje a zdroje a komunitnékomunitné záujmy (zákon záujmy (zákon 
implicitne)implicitne)



Regionálne vysielanieRegionálne vysielanie
1. Analógové prostredie1. Analógové prostredie
(zákon č. 308/2000 Z. z.)(zákon č. 308/2000 Z. z.)

-- DosahDosah
Max. 30% obyvateľov SR (zákon)Max. 30% obyvateľov SR (zákon)

-- ObsahObsah
AkoAko celoplošné/celoplošné/multiregionálnemultiregionálne ((plnoformátováplnoformátová/ / 

monotypová)monotypová)
2. Digitálne prostredie2. Digitálne prostredie
(zákon č. 220/2007 Z. z.)(zákon č. 220/2007 Z. z.)

-- DosahDosah
Max. 2 susediace FV alebo 2 miestne Max. 2 susediace FV alebo 2 miestne TT--MUXyMUXy + + 

iné platformy (licencia)iné platformy (licencia)
-- ObsahObsah

AkoAko celoplošné (celoplošné (plnoformátováplnoformátová/monotypová)/monotypová)



Regionálne rozvrstvenieRegionálne rozvrstvenie
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Miestny TMiestny T--MUXMUX
§ 17 zákona č. 220/2007 Z. z.§ 17 zákona č. 220/2007 Z. z.

-- nevýhodynevýhody: teritoriálne a technické : teritoriálne a technické 
obmedzeniaobmedzenia

1.1. max. 15% obyvateľov SRmax. 15% obyvateľov SR
2.2. resp. max. 30% obyvateľov SR v sieti resp. max. 30% obyvateľov SR v sieti 

miestnych miestnych TT--MUXovMUXov
3.3. max. 30% FVmax. 30% FV
4.4. individuálne koordinovaná frekvenciaindividuálne koordinovaná frekvencia

-- výhodyvýhody: neplatia niektoré vlastnícke : neplatia niektoré vlastnícke 
obmedzeniaobmedzenia



Siete Siete TT--MUXovMUXov
§ 52 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.§ 52 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.
-- Sieť Sieť nadlokálnychnadlokálnych TT--MUXovMUXov: max. : max. 

50% obyvateľov SR50% obyvateľov SR
-- Sieť paralelných Sieť paralelných TT--MUXovMUXov: max. ½ : max. ½ 

paralelných FVparalelných FV

§ 53 zákona č. 220/2007 Z. z.§ 53 zákona č. 220/2007 Z. z.
-- Sieť miestnych Sieť miestnych TT--MuxovMuxov: max. 30% : max. 30% 

obyvateľov SR (samostatne alebo obyvateľov SR (samostatne alebo 
spolu) spolu) 



Prístup do TV multiplexuPrístup do TV multiplexu
Všeobecný princíp nediskriminácie obsahových služiebVšeobecný princíp nediskriminácie obsahových služieb
(bez ohľadu na platformu)(bez ohľadu na platformu)

Princíp preferencie obsahuPrincíp preferencie obsahu
TV vysielanie TV vysielanie 
((nadlokálnynadlokálny MUX v rozsahu 70 % VKM)MUX v rozsahu 70 % VKM)
lokálne vysielanielokálne vysielanie
(miestny MUX v rozsahu 20 % VKM)(miestny MUX v rozsahu 20 % VKM)

Princíp prednosti (princíp duálneho obsahu)Princíp prednosti (princíp duálneho obsahu)
TvPTvP: (1) regionálny : (1) regionálny tvtv vysielateľ vysielateľ 
(iba v regionálnom multiplexe)(iba v regionálnom multiplexe)

Princíp efektívneho prechodu  Princíp efektívneho prechodu  
v zásade sa nevzťahuje sa lokálnych analógových v zásade sa nevzťahuje sa lokálnych analógových 
vysielateľov  vysielateľov  



Prístup do regionálneho Prístup do regionálneho TT--MUXuMUXu

Celková kapacita multiplexu – CKM (100% CKM)

Verejná kapacita multiplexu – VKM (CKM – KPM = 100 % VKM) 

Kapacita pre TV alebo R (≥ 70 % VKM)

Kapacita prevádzky multiplexu – KPM (≤ 10 % CKM)

Regionálne 
vysielanie



Prístup do miestneho Prístup do miestneho TT--MUXuMUXu

Celková kapacita multiplexu – CKM (100% CKM)

Verejná kapacita multiplexu – VKM (CKM – KPM = 100 % VKM) 

Kapacita prevádzky multiplexu – KPM (≤ 10 % CKM)

Lokálne vysielanie ( ≥ 20 % VKM)



MustMust carrycarry

Digitálne prostredie:Digitálne prostredie:

-- STVSTV (nie jej monotypové PS)(nie jej monotypové PS)

-- 1x 1x lokálne z miestneho lokálne z miestneho MUXuMUXu, inak , inak 
ako v ako v analóguanalógu

-- (analógové) (analógové) rozhlasové vysielanierozhlasové vysielanie



Vysielanie internetomVysielanie internetom
Novela zákona č. 308/2000 Z. z.:Novela zákona č. 308/2000 Z. z.:
Účinná od 15. decembra 2009Účinná od 15. decembra 2009

Vysielanie internetom = Vysielanie internetom = !!!!!! webcastingwebcasting --
!!! nelicencované, ale autorizácia (existujúci do !!! nelicencované, ale autorizácia (existujúci do 

28.2.2010);28.2.2010);

Retransmisia Retransmisia webcastinguwebcastingu --
!!!!!! neautorizovaná len vtedy, ak je na interneteneautorizovaná len vtedy, ak je na internete

SimulcastingSimulcasting --
!!! !!! nutné nutné licencovaťlicencovať (pozri § 15a ods. 1 zákona (pozri § 15a ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z. v znení novely)č. 308/2000 Z. z. v znení novely)



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

Radoslav KutašRadoslav Kutaš
InfoSocInfoSoc & & CinemaCinema ConsultancyConsultancy

kutaskutas@@pubrespubres..sksk

PubResPubRes s. r. o.s. r. o.
CreativeCreative IndustryIndustry ConsultancyConsultancy CompanyCompany

wwwwww..pubrespubres..sksk
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