
 

Terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie príde do ďalších lokalít 
 

     Rozhlasoví poslucháči, ktorí majú rozhlasový prijímač s podporou T-DAB, resp. T-DAB+, 

si v okolí miest Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Levice a Nitra postupne môžu vychutnať 

príjem digitálneho rozhlasového vysielania. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadostí spoločností Towercom, a.s. a AVIS s.r.o. 

povolenia na používanie frekvencií pre terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie. 

     RÚ vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenia na používanie 

frekvencií pre terestriálne (pozemské) digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ 

v rámci miestnych multiplexov Košice a  Banská Bystrica. RÚ okrem toto predĺžil povolenie 

spoločnosti Towercom, a.s. na používanie frekvencie 12C pre terestriálne digitálne 

rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ v rámci miestneho multiplexu Bratislava do 

30.09.2016. RÚ ďalej vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na 

používanie frekvencie pre terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB 

v rámci miestneho multiplexu Nitra.  

     Vysielač Košice – Heringeš má povolenú frekvenciu 12B a maximálny výkon ERP 

v nulovej rovine 2000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Banská Bystrica – 

Laskomer má povolenú frekvenciu 12A a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2000 W. 

Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Nitra – Zobor má povolenú frekvenciu 10C a 

maximálny výkon ERP v nulovej rovine 20 000 W. Povolenie je platné do 30.06.2017. 

     RÚ už v minulosti vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenia na 

používanie frekvencií pre T-DAB v rámci miestnych multiplexov Nitra a Levice. Vysielač Nitra 

– Zobor má povolenú frekvenciu 11C a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 5000 W. 

Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Levice – Nemocnica s poliklinikou má 

povolené frekvencie 10C a 11C s maximálnym výkonom ERP v nulovej rovine 2000 W. 

V prípade frekvencie 10C je povolenie platné do 30.6.2017 a v prípade frekvencie 11C je 

povolenie platné do 31.12.2016. U všetkých vysielačov je povolená vertikálna polarizácia, 

mód I, modulácia DQPSK. 

     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex T-DAB si, podobne ako pri analógovom 

rozhlasovom vysielaní alebo pri miestnych multiplexoch DVB-T, na vlastné náklady vyhľadá 

vhodnú frekvenciu. RÚ túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, 

tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi. RÚ prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na 

základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže 

požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov. 
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