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OZNAM 

 ,,PRECHOD ANALÓGOVÉHO VYSIELANIA  

NA DIGITÁLNE TELEVÍZNE VYSIELANIE v káblovej televízii“ 

 

 

Poskytovateľ Okresné stavebné bytové družstvo Čadca oznamuje všetkým svojim 

zákazníkom, ktorí využívajú službu ANALÓGOVÉHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA, že od 

01. 09. 2019 bude pre skvalitnenie televíznych služieb spustené digitálne televízne vysielanie, ktoré 

sa stáva žiadanejším, umožňuje šíriť viac televíznych programov a nahradí doterajšie analógové 

televízne vysielanie.  

 

DOTERAJŠIA služba - Analóg TV 

programy za 3,35€ s DPH  

NOVÁ služba - ZÁKLADNÝ BALÍK 

MINI  TV programy za 5,50€ s DPH 

OSBD INFOKANÁL LUX 
 

STV 1 HD ČT1 HD 

OSBD PROMO KANÁL TV OSEM HD 
 

STV 2 HD ČT2 HD 

KTV (Kysucké vysielanie) NOE 
 

Markíza HD ČT24 HD 

STV 1 HD Bonus 
 

Markíza + 1 HD ČT Šport HD 

STV 2 HD Bonus 
 

DOMA HD ČT:D/artHD 

ČT 1 HD Bonus 
 

DAJTO HD RiK detský program 

ČT 2 HD Bonus 
 

JOJ HD Bonus TV program* 

ČT 24 HD Bonus 
 

JOJ + 1 HD Bonus TV program* 

   

JOJ PLUS HD Bonus TV program* 

   

WAU HD Bonus TV program* 

   

TV OSEM HD Bonus TV program* 

   

NOE HD Bonus TV program* 

   

LUX HD Bonus TV program* 

   

KTV OSBD Infokanál 

   

TA3 HD OSBD Promokanál 
                                                                  Hrubým textom sú vyznačené nové,                         
                                                                                                                 pridané televízne programy. 

 
 
*“Bonus TV program“ sú TV kanály, ktoré  prevádzkovateľ zazmluvňuje na testovanie podľa 

požiadaviek  abonentov a poskytnutých promo akcií na TV programy. 

 

http://www.osbdcadca.sk/
mailto:osbdcadca@osbdcadca.sk


Prevádzkovateľ káblovej televízie Okresné stavebné bytové družstvo Čadca z dôvodu prechodu 

analógového televízneho vysielania bude digitálne televízne vysielanie voľne šíriť do 31. 10. 2019. 

  

Od 01. 10. 2019 z dôvodu navýšenia počtu TV programov 

/zo 16 programov na 30 programov/ a prechodu na digitálne TV vysielanie sa cena služby 

navyšuje o 2,15 Eur s DPH.* 

 

Od 01. 11. 2019 k sledovaniu digitálnych televíznych programov je potrebné: 

1.  ak Váš televízny prijímač má DVB-C podporu: 

- zakúpiť kartu - CAM modul v mimoriadnej akciovej cene 29,00 Eur s DPH, cena karty je 

platná iba do 31. 12. 2019 pri 24 mesačnej viazanosti 

- v prípade, že si CAM modul nemôžete zakúpiť v hotovosti, ponúkame možnosť poskytnúť 

zariadenie na splátky, pričom cena poskytovanej služby bude navýšená o 1,50 Eur s DPH pri 

24 mesačnej viazanosti.  

2.  ak Váš televízny prijímač má vstup AV alebo HDMI: 

-  zakúpiť zariadenie Set-Top box v cene 60,00 Eur s DPH 

- v prípade, že si Set-Top box nemôžete zakúpiť v hotovosti, ponúkame možnosť poskytnúť 

zariadenie na splátky, pričom cena poskytovanej služby bude navýšená o 2,50 Eur s DPH pri 

24 mesačnej viazanosti.  

 

Zákazník, ktorý si do 31. 10. 2019 vyššie uvedené zariadenie zaobstará kúpou alebo na splátky 

získa ZADARMO ,,Základný balík DIGI“ a ,,Rozšírený balík DIGI“ /viac ako 100 TV 

programov/ v hodnote 14,33 Eur s DPH do 31. 12. 2019. Navyše mu bude poskytnutá ZĽAVA 

16,60 Eur s DPH na zakúpenie CAM modulu. Bežná cena CAM modulu je 45,60 Eur. 

 
 

 

Od 16. 10. 2019 bude analógové vysielanie televíznych programov ukončené. 
 

Podľa všeobecných zmluvných podmienok pre poskytovanie verejne dostupných služieb 

elektronických komunikácií poskytovateľ má právo meniť cenu služieb a to na základe oznamu 

zaslaného elektronicky alebo písomne zákazníkovi najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom zmeny 

ceny služieb.  

O úprave cien služieb bude poskytovateľ v rovnakom termíne informovať aj na svojich 

internetových stránkach a na obchodných miestach.  

Zákazník je oprávnený zmluvný vzťah do 15 dní odo dňa platnosti zmeny ceny služieb 

písomne vypovedať bez výpovednej doby v prípade, že by poskytovateľ zmenil cenové podmienky 

alebo parametre služby v neprospech zákazníka a ten by po tejto zmene naďalej nechcel službu 

poskytovateľa využívať. 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel.č. 0948 871 744. 

 

V Čadci dňa 27. 08. 2019 

 

S úctou 

 

 

 

Ing. Marián Sihelník, v.r. 

         riaditeľ OSBD Čadca 

 


