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N Á V R H  

Vysielania HCTV na vysielači DVB-T na 59. kanáli z Jaslovských Bohuníc 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spracoval a predkladá:                                      Návrh na uznesenie:  

Mgr. Ján Libant                                         MsZ v  Hlohovci 

poslanec MsZ                                             berie na vedomie 

1. možnosť vysielania HCTV na vysielači     

DVB-T na 59. kanáli z Jaslovských Bohuníc; 

                                               2. minimálne požiadavky pre spustenie   

           vysielania DVB-T v celkovej cene 7 230,- €;   

           3. náklady na vybavenie štúdia v r. 2014 pre 

           štandardné vysielanie DVB-T, DVB-C  

           v celkovej cene 25 200,- €;   

           4. stále mesačné poplatky za prenos a  

                                                                            prenájom v sume 720,-€/mesačne.  

Prerokované: 

Komisia kultúry a vzdelávania 

dňa 12.11.2013 – odporučené  

Komisia ekonomická a prevodov  

majetku dňa 18.11.2013 – zobrala 

na vedomie 

MsR dňa 5.12.2013 

 

 

                                                 

Hlohovec, december 2013 

 



Návrh vysielania HCTV na vysielači DVB-T na 59. kanáli  

z Jaslovských Bohuníc 
 

Hlohovská televízia je obchodnou spoločnosťou  s.r.o.  Zakladateľom a majiteľom 

spoločnosti je mesto Hlohovec. 

 

Hlavným zameraním Hlohovskej televízie je poskytovanie informačných služieb 

obyvateľom mesta a regiónu. Zabezpečuje to výrobou a vysielaním reportáží, 

publicistiky, spravodajstva, dokumentov, besied a vydávaním spoločenského 

magazínu, mesačníka  Život v Hlohovci. 

 

Zámerom Hlohovskej televízie je, aby vysielanie mohol sledovať každý obyvateľ 

nášho mesta  a blízkeho okolia. Tento zámer bez zriaďovateľa televízia nevyrieši, 

nakoľko je to pre televíziu z finančného hľadiska náročné. 

V súčasnej dobe vysielame : 

V káblovom rozvode v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. a pridelenej licencie v zmysle 

zákona č. 220/2007 Z. z. od Rady pre vysielanie a retransmisiu č. TD /102 .  

Je to informačno–publicistické vysielanie, ktoré poskytuje  ucelené informácie 

obyvateľom mesta, prijímajúcim televízny program prostredníctvom káblového 

rozvodu. 

Vysielanie je rozdelené do obrazovej a infotextovej časti. Obrazové vysielanie má 

názov Magazín Hlohovskej televízie a je diferencovaný v jednotlivých týždňoch 

daného mesiaca na  Magazín, Rozšírené reportáže, Tematické vysielanie, Besedy, 

Zostrihy z  mestského zastupiteľstva . 

Obrazové vysielanie je každý deň o 11.00, 15.00, 18.00, 22.00 hod. V minimálnej 

dĺžke 60 min. Spravidla je to 70 až 90 min. V ostatnom čase sa vysiela doplnkové 

vysielanie – infotext. 

Vysielanie cez internet na požiadanie na www.hctv.sk . Toto vysielanie zabezpečuje 

Acom Drgoň cez veb stránku www.hcregion.sk. 

V skrátenej podobe sa posiela do Tv Karpaty a CETV. 

Takéto šírenie vysielania je nedostatočné, ale aj malo efektívne. Iné mestá, kde majú 

svoju televíziu sa snažia, aby každý obyvateľ mal možnosť sledovania televíziu.  

V súčasnej dobe Hlohovská televízia dostala ponuku od T- videoagency, s.r.o.,  
vysielať svoje vysielanie na vysielači DVB-T na 59. kanáli v Jaslovských 

Bohuniciach, ktorý 100% pokrýva mesto Hlohovec, je tu možnosť šírenia našej 

televízie vzduchom. 

http://www.hctv.sk/
http://www.hcregion.sk/


Pokrytie: od Nového Mesta n. Váhom, cez Piešťany, Leopoldov, Hlohovec, Sereď, 

Trnavu, Vrbové, Senec a okolité obce v dosahu 50 km od vysielača. 

Mapa pokrytia: /viď príloha/  tmavomodrá a bledomodrá farba – bezproblémový 

príjem, fialová farba: príjem zaručený s použitím zosilňovača, červená farba – rušenie. 

Výhody šírenia vzduchom DVB-T: príjem domácností v rodinnej zástavbe ako aj 

obyvateľov bytoviek na spoločnú anténu – bez poplatkov ako STV, JOJ, MARKÍZA 

a pod. 

Výhody pre mesto: pokrytie veľkého územia informáciami o meste Hlohovec, čím sa 

buduje zdravý lokálpatriotizmus a zvyšuje sa informovanosť obyvateľov mesta. 

 A/Na zabezpečenie takéhoto vysielania je potrebné zakúpiť jednorázovo. 

1. Minimálne požiadavky pre spustenie vysielania DVB -T 

          Rozbočovač video: 300 Eur 

          Rozbočovač audio: 300 Eur 

          Streamer – encoder DVBT /z videa na MPG/: 3400 Eur  

          Decoder v J. Bohuniciach  / z MPG na vysielač/: 2600 Eur 

          Optický kábel -BH- štúdio HCTV 150,-Eur 

          Režijné a manipulačné poplatky 480,-Eur 

          Spolu: 7 230,-Eur 

 

2. Do vybavenie  štúdia v r. 2014 pre štandardné vysielanie DVB-T, DVB-C  

          Vysielací počítač 13 200,-Eur 

          Streame – encoder DVB-C 12 000,- Eur 

          Spolu:   25 200,- Eur 

 

  B/ Stále mesačne poplatky : 

       Prenos signálu štúdio HCTV a vysielač Jaslovské Bohunice:  180,-Eur 

       Prenájom vysielacieho kanálu:   540,- Eur 

       Spolu: 720 ,-Eur 

 

 

Táto investícia sa postupne vráti  v  informovanosti obyvateľov a divákov televízie.  

 

 

 

        Mgr. Ján Libant 

               riaditeľ HCTV, s.r.o.  

 

 



 


