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O spoločnosti Towercom, a.s.

• nástupca Rádiokomunikácií, o.z., poskytovateľa vysielacích služieb s viac 

ako 60- ročnou históriou 

• piata najväčšia telekomunikačná firma na Slovensku 

• najväčšia spoločnosť v oblasti vysielania na Slovensku 

• príjmy v roku 2008 presiahli výšku 42 miliónov €

• zamestnáva 286 zamestnancov po celom území SR

• vlastník rozsiahlej vežovej infraštruktúry na území celého Slovenska (viac 

ako 600 vlastných bodov)

• certifikovaný integrovaný manažérsky systém podľa noriem:  riadenie kvality 

STN EN ISO 9001:2008, riadenie ochrany životného prostredia STN EN 

ISO 14001:2005 a riadenie informačnej bezpečnosti STN ISO/IEC 

27001:2005 
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Produkty a sluţby spoločnosti Towercom

Televízne vysielanie
Spoločnosť Towercom, a.s. 
zabezpečuje 
prevádzkovanie televízneho 
vysielania na celom území 
Slovenskej republiky.

Sluţby prenosu dát
Jadrom ponuky v oblasti 
prenosu dát je prevádzka, 
návrh a realizácia 
flexibilných digitálnych 
mikrovlných sietí a 
prepojení

Rozhlasové 
vysielanie
Celoplošné, regionálne a 
lokálne šírenie 
rozhlasového signálu pre 
vysielateľa zo zákona a 
vysielateľov s licenciou

Projekcia a 
inţiniering
Príprava všetkých stupňov 
projektovej dokumentácie 
spojených s výstavbou 
rádiokomunikačných 
systémov a zariadení

Satelitné vysielanie
Uplinkové služby a 
prenájom satelitnej 
kapacity pre distribúciu a 
šírenie televíznych a 
rozhlasových programov

Montáţna činnosť
Montážne práce vo 
výškach, následná 
preventívna 
netechnologická a 
technologická údržba



Úvodné informácie
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Prečo DVB-T

DVB-T je DNES uţ nevyhnutný a efektívny spôsob, ako zabezpečiť

nielen televízny signál pre väčšinu obyvateľov – divákov

– všeobecný proces substitúcie „analógu“ vo všetkých ostatných typoch komunikačných

systémov

– cieľ digitalizácie - uvoľnenie frekvencií a efektívnejšie využitie frekvenčného spektra

(nevyhnutná kooperácia na medzinárodnej úrovni)

Pridaná hodnota
– slobodný väčší výber programov pre koncového užívateľa - diváka

– možnosti mobilného TV príjmu a interaktívne služby

– infraštruktúra pre digitálnu TV sa stáva prirodzenou súčasťou IT prostredia

– vyššia kvalita (HD rozlíšenie)
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Rozdelenie multiplexov

MUX1 (takzvaný „prechodový“):

 hlavný účel:

 Vytvorenie dostatočného pokrytia a podmienok pre prechodné obdobie paralelnej prevádzky 

analógových a digitálnych sietí

 Následné vypnutie analógového vysielania, uvoľnenie kanálov pre MUX2 a MUX3

 nie je celoplošný (NR allotment chýba)

 Spustenie: 31.12.2009 s minimálnym pokrytím 79,7% obyvateľstva

 Do 31.3.2010 minimálne pokrytie 89,4% obyvateľstva 

MUX2:

 Celoslovenské pokrytie pre komerčné TV

 Spustenie: 30.6.2010

MUX3:

 Celoslovenské pokrytie verejnoprávnej TV

 Spustenie: 30.6.2010

• Poskytovanie doplnkových služieb (EPG, OTA, MHP)
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Koncepcia výstavby sietí
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Východiskové podmienky

• Existujúca analógová prevádzka by mala byť dotknutá výstavbou 

DVB-T siete minimálne, ideálne vôbec (prerušenie vysielania, 

zníženie výkonu, obmedzenie pokrytia)

• Existujúce analógové AS sú nepoužiteľné z dôvodu opačnej 

polarizácie (horizontál / vertikál)

• Vrcholy stožiarov sú obsadené existujúcimi analógovými AS

• Kvôli paralelnej prevádzke je potrebné zabezpečiť prevádzku z dvoch 

rôznych AS
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Prechod na DVB-T - technické riešenie

• Montáž dočasného DVB-T vysielacieho anténového systému pre MUX1 do 

náhradnej pozície na danej kóte

• Zahájenie paralelnej prevádzky DVB-T MUX1 súbežne s existujúcou 

analógovou sieťou

• po uplynutí paralelnej prevádzky ukončenie analógového vysielania z danej kóty

• Demontáž existujúcich analógových vysielacích systémov a následná montáž 

systému pre vysielanie MUX1, MUX2 a verejnoprávneho MUX-u v štandarde 

DVB-T

• Zahájenie vysielania DVB-T z definitívneho anténového systému na danej kóte

• Vypnutie a demontáž dočasného anténneho systému DVB-T
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Dizajn sietí (MUX1 – 31.12.2009)

Pokrytie RPC1: 80,3%
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Dizajn sietí (MUX1 – 31.3.2010)

Pokrytie RPC1: 91,5%
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Dizajn sietí (MUX1 – 30.6.2010)

Pokrytie RPC1: 93,9%



DVB-T dnes z pohľadu koncového 

užívateľa – TV diváka
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Význam údajov o pokrytí (1)

• Projektované pokrytie signálom z DVB-T vysielača uvažuje s intenzitou DVB-T 

signálu 57 dBµV/m

• Výpočet vychádza z profilu terénu a všeobecných fyzikálnych zákonitostí šírenia 

elmag. poľa 

• Nezohľadňuje individuálne lokálne vplyvy napr.: 

– zástavba, 

– energetické alebo trolejové vedenie, ... 

– interferencie, spôsobené blízkym vysielačom iného operátora 
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Význam údajov o pokrytí (2)

• Nastavenie antény:

– VERTIKÁLNA polarizácia

– stacionárny príjem  prijímacou anténou  so ziskom minimálne 12 dB v V. televíznom 

pásme, 

– umiestnená vo vnútri budovy v úrovni strechy alebo mimo zástavby vo výške 10 m 

nad úrovňou terénu

• Voľba prijímača

– Televízny prijímač so zabudovaným DVB-T demodulátorom, alebo  DVB-T SET 

TOP BOX  s minimálnou citlivosťou -77 dBm 

– pripojenie koaxiálnym káblom s impedanciou 75 Ohm
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Vlastnosť digitálneho televízneho signálu

Analógový signál

Digitálny signál

Sila signálu

Kvalita 

obrazu
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Rozdiely oproti pilotnému vysielaniu (1)

DVB-T modulačné parametre siete

Riadne vysielanie Pilot

TV štandard DVB-T DVB-T

Šírka kanálu 8 MHz 8 MHz

Polarizácia VERTIKÁLNA horizontálna

Vysielacia sieť SFN SFN

Mód siete 8k 8k

Ochranný interval 1/4 1/8

Kódový pomer 2/3 2/3

Modulácia 64-QAM 64-QAM

Celkový dátový tok 19,91 Mbit/s 22,12 Mbit/s
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Zdroj ďalších informácií

špecializovaná stránka 
www.dvbt.towercom.sk

integrovaná podstránka 
www.towercom.sk

Detailnejšie 
informácie o 
pokrytí –
interaktívna 
mapa



Čo digitalizácia nakoniec koncovému 

užívateľovi – TV divákovi prinesie
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Digitálna kvalita

DVB-T technológia

• spracúva a šíri signál digitálne – dokonalejší spôsob modulácie, účinné kompresné 
algoritmy, ... a tým vytvára predpoklady pre vysokú kvalitu obrazu a zvuku

• Umoţňuje vysielanie s vysokým rozlíšením HDTV - priestor pre dokonalý obraz a 
zvuk

• DVB-T štandard umoţňuje pri zodpovedajúcich príjmových podmienkach aj mobilný 
príjem
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Širšia programová ponuka

Frekvenčné vyhradenie pre DVB-T  (vyše 400 frekvenčných prídelov pre Slovensko)

7 vrstiev v pásme UHF  a 1 vrstva v pásme  VHF →

→ priestor pre desiatky televíznych kanálov

Už na konci terajšej etapy budú v prevádzke 3 DVB-T siete = 3 x 19,91 Mbps



Nové doplnkové datové sluţby

• EPG – ELECTRONIC PROGRAM GUIDE

• INFORMAČNÉ SLUŢBY – SUPERTELETEXT

• KOMUNIKÁCIA obojsmerná výmena informácií (napr. telefonovanie, videotelefónia)

• ZÁBAVA Interaktívne hry ako samostatné aplikácie

• VIDEO ON DEMAND, PAY PER VIEW

• TRANSAKCIE Home Shopping, Home Banking, alebo elektronická pošta

• INTERAKCIA MEDZI MHP APLIKÁCIAMI A SYSTÉMOVÝM SOFTWARE

• PLUG-IN rozšírenie funkcií MHP, pridanie novej aplikácie MHP,...
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MHP - otvorená softvérová platforma na 

programovanie multimediálnych 

obsahov a pre interaktívne sluţby 

v systéme DVB.



Ako to dnes s tým „terestriálom“ vlastne je?
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• Analógové terestriálne vysielanie beţí bezo zmien a obmedzení

ďalej (a ešte nejakú dobu bude pokračovať)

• „Terestriálny“ divák, ktorý nemá potrebu meniť spôsob príjmu,

zatiaľ objektívne nemusí riešiť túto otázku

• Do polovice roka 2010 sa jeho konkrétne podmienky príjmu DVB-T 

signálu určite nezhoršia, je veľká šanca že sa zlepšia

• Na konci procesu ho čaká viac TV programov, digitálna kvalita, nové 

uţitočné doplnkové sluţby a to všetko stále úplne zadarmo.
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Ďakujem za pozornosť 

Towercom, a.s.

Cesta na Kamzík 14

831 01 Bratislava

www.towercom.sk

www.dvbt.towercom.sk

DVB is a registered trademark of the

DVB Project

DVB je registrovaná obchodná značka

DVB Project 


