Vážení členovia spoločenstva vlastníkov bytov, milí susedia !
TV vysielanie v SR podobne ako v celej Európe prechádza postupne z
pozemného (terestriálneho) analógového vysielania na digitálne tzv. DVB-T (digital
video broadcasting terestrial). Mnohí, ktorí využívajú platené služby niektorého
káblového televízneho operátora alebo využívajú satelit tieto zmeny nepociťujú.
Digitálne pozemné TV vysielanie v SR bolo pokusne prechodne spustené už
od roku 2009 tzv. 1.multiplex – (STV1, STV2, TV Markíza, TV JOJ), aby sa overili
jeho možnosti a pripravili sa podmienky na úplný prechod k digitalizácii. Vypínanie
analógového vysielania nastane po etapách. V najbližšom období (11. - 17.4.2011)
bude vypnuté analógové vysielanie STV2 a Markíza na vysielači Dubník.
V priebehu roka budú odstavované ďalšie analógové vysielače TV programov.
Chceme a musíme v tejto súvislosti riešiť otázku našej Spoločnej
televíznej antény (STA), preto si Vás dovoľujeme rozsiahlejšie informovať
o možných riešeniach a prijať čo možno najvhodnejšie riešenie pre všetkých.

ČO ZNAMENÁ DVB-T – praktické rady, čo môžem urobiť, aby
som mohol prijímať digitálne vysielanie TV programov
V zrozumiteľnej forme sa Vám pokúsime podať informácie o DVB-T
a pokúsime sa vysvetliť, čo znamená digitalizácie pre nás prakticky ako pre bežných
prijímateľov TV programov.
Televízne stanice sú sústredené do tzv. multiplexov (MUX). To znamená že na
jednom kanáli (jednej frekvencii) je jeden multiplex napr. 4-5 programov. Zoznam
multiplexov, ktoré sú resp. budú vysielané v priebehu tohto roka v oblasti Košíc je
nasledovný:
• 1. multiplex - MUX už vysiela - STV1, STV2, TV Markíza TV JOJ,
• Verejnoprávny - MUX - STV1, STV2, STV3 a 2.multiplex (TV JOJ, TV
JOJ Plus, TV Markíza, TV Doma) bude v oblasti Košíc spustený (11.17.4.2011) po vypnutím vysielača Dubník.
Čo potrebujem na príjem týchto „multiplexov“ čiže programov?
Z praktickej skúsenosti z nášho bloku pre príjem už vysielaného 1.MUXu stačí
zakúpiť malú izbovú anténu „placku“ za cca 20 Eur, ktorá v podmienkach Košíc, kde
sa predpokladá dobré pokrytie signálom, úplne postačuje. Pri vhodnom umiestnení
v byte dokáže zachytiť kvalitný signál aj na nižších poschodiach. Ak máte novší
televízor - LCD, plazmový a niektoré novšie štandardné televízory (v návode alebo
na štítku nájdete označenie DVB-T), stačí pripojiť koaxiálny kábel z tejto malej
izbovej antény a naladiť príslušný kanál (MUX) a môžete prijímať všetky programy
z daného multiplexu.
Ak máte starší televízny prijímač, ktorý nemá označenie DVB-T, nie je
schopný prijímať digitálny signál, je potrebné k nemu dokúpiť tzv. set-top box t.j.
zariadenie, ktoré spracuje digitálny signál a prevedie ho na signál vhodný pre starší
televízor. Legislatíva umožňuje požiadať o finančný príspevok na set-top box Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny u vymedzených sociálnych skupín.
Podrobné informácie o DVB-T sú na http://www.dvbt.towercom.sk
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