
Prinášame Vám kompletne digitálnu televíziu a nový 

vysokorýchlostný internet. Oznam o modernizácii 

siete káblovej televízie v Komjaticiach. 

Upozornenie: tento oznam obsahuje individuálne informácie podľa doteraz využívanych 

služieb, určený je preto len pre príjemcu správy odoslanej spoločnosťou Slovanet. Prosíme, 

nezverejňujte ho ani neposkytujte iným zákazníkom – mohli by ste ich tým uviesť do omylu. 

Vážený zákazník, 

oznamujeme Vám, že v súlade s ohlásenými plánmi uskutoční spoločnosť Slovanet v priebehu 

nasledujúcich týždňov v Komjaticiach veľkú modernizáciu siete káblovej televízie a internetu.  

Už o niekoľko dní bude sieť plne digitalizovaná a onedlho v nej spustíme aj nový výrazne 

rýchlejší káblový internet. Nastane aj viacero zmien týkajúcich sa príjmu televízie, programovej 

ponuky a ceny za jej využívanie.  

Prehľad zmien a noviniek pre Vás od 29. 4. 2019 

 Dňa 29. 4. 2019 (pondelok) bude v káblovej sieti ukončená prevádzka doterajšieho 

analógového TV vysielania a prevádzka siete kompletne prejde na kvalitnejšiu 

digitálnu technológiu DVB-C s vysielaním aj v HD kvalite. Zmení sa aj počet 

a rozloženie TV staníc v ponuke. Cena za televíziu zostane do konca mája nezmenená. 

 Cena za využívanie televízie od 1. 6. 2019 bude zosúladená s reálnymi licenčnými 

nákladmi a bude vo výške, obvyklej aj v iných obciach s podobnou káblovou sieťou. 

 Prechod na kompletne digitálne vysielanie bude vyžadovať zmenu programového rastra, 

vymenia sa aj niektoré stanice a bude potrebné, aby ste si preladili Váš TV prijímač. 

 Pre príjem digitálnej televízie je možné používať bežný TV prijímač. Novšie televízory 

príjem DVB-C umožňujú automaticky a ak ho Váš starší televízor nepodporuje, je možné si 

k nemu pripojiť externý DVB-C prijímač. 

 V nasledujúcich týždňoch Vám zapojíme aj mnohonásobne rýchlejší internet. V liste 

uvádzame aj detaily o Vašom novom internetovom programe, jeho rýchlosti a cene. 

 Prehľad ďalších balíkov televízie a internetu prikladáme, objednať si ich môžete už teraz. 

Pozvánka: V stredu 24. 4. 2019 o 16:00 sa v Kultúrnom dome v Komjaticiach uskutoční 

stretnutie so zástupcom Slovanetu s diskusiou, na ktoré Vás pozývame.  

V dňoch 29. 4., 30. 4. a 2. 5. 2019 v čase 10:00 – 17:00 okrem toho budeme k dispozícii 

pre Vaše otázky a požiadavky na Obecnom úrade v Komjaticiach. 

Podrobnejšie informácie uvádzame na nasledujúcich stránkach. Venujte im, prosím, pozornosť. 

Veríme, že skvalitnenie TV vysielania a možnosť zapojenia výrazne rýchlejšieho internetu uvítate. 

Ďakujeme Vám aj za pochopenie a prijatie zmien, ktoré s tým budú nevyhnutne spojené. 

S pozdravom 

 

 

Martin Obžera 

vedúci Oddelenia služieb zákazníkom, Slovanet, a. s. 

Bratislava, 17. 4. 2019 

Slovanet, a. s. –  Prinášame Vám novú digitálnu televíziu a vysokorýchlostný internet. 

(3a-tvnet060) 



(1b) Zmeny v ponuke káblovej TV a bezplatná Rozšírená ponuka 

Zmeny a novinky vo vysielaní televízie od 29. 4. 2019 

V priebehu pondelka 29. 4. 2019 uskutoční Slovanet vo Vašej sieti káblovej televízie úplnú 

digitalizáciu a zároveň ukončí vysielanie analógových staníc. Príjem televízie tak bude dostupný 

už len vo vyššej – digitálnej kvalite v norme DVB-C. K niektorým starším TV prijímačom alebo 

videorekordérom bude potrebné pripojiť externý DVB-C prijímač, tzv. set-top box. 

Novú digitálnu Základnú programovú ponuku Vám aktivujeme automaticky. V rámci nej 

pribudne príjem niektorých staníc už vo vysokom HD rozlíšení. Zmení sa aj počet a rozloženie 

TV staníc v ponuke. 

Vo vysielaní káblovej siete pribudne aj nová Rozšírená programová ponuka s viac ako 

28 ďalšími stanicami, a onedlho aj komfortná Televízia Maxi s archívom vysielania, o ktorých 

aktiváciu nás môžete požiadať už teraz. 

Všetkým zákazníkom bude dostupná aj funkcia EPG – elektronický programový sprievodca, ako aj 

možnosť príjmu a počúvania viacerých slovenských a českých rozhlasových staníc na TV 

prijímači.  

Ukončenie alternatívneho doplnkového vysielania  

(táto informácia je určená len pre tých zákazníkov, ktorí ste využívali doplnkové vysielanie 

spoločnosti Obecné siete) – Oznamujeme Vám, že spolu s modernizáciou káblovej siete 

v Komjaticiach a výrazným zrýchlením internetu bude nevyhnutné ukončiť doterajšie alternatívne 

doplnkové vysielanie, ktoré v Komjaticiach nahrádzalo chýbajúcu rozšírenú ponuku. Rozšírená 

ponuka bude po novom dostupná už v riadnom vysielaní káblovej televízie a doterajšie doplnkové 

vysielanie prestane byť funkčné.  

Využite bezplatné vysielanie Rozšírenej ponuky počas mája 2019 

Spolu so spustením novej televízie od 29. 4. 2019 Vám všetkým až do konca mája sprístupníme 

kompletnú novú Rozšírenú programovú ponuku a to za rovnakú cenu, ako ste mali doteraz za 

základnú ponuku. 

Toto vysielanie je nielen naším darčekom pri príležitosti spustenia novej televízie, ale zároveň si 

budete môcť vyskúšať kompletnú ponuku a včas sa pre ňu rozhodnúť. 

Pre Rozšírenú ponuku alebo Televíziu Maxi nás včas kontaktujte 

Ak máte o Rozšírenú ponuku alebo Televíziu Maxi záujem, kontaktujte nás včas (ešte pred 

koncom mája), aby sme stihli zabezpečiť, že Vám Rozšírená ponuka zostane nepretržite zapnutá. 

Poznámka: Televíziu Maxi si môžete objednať už teraz, aktivovaná (a účtovaná) Vám však bude až 

o niekoľko týždňov – v čase, kedy vo Vašej časti siete bude zapojený aj nový rýchly internet. 

Po aktivácii nového internetu bude všetkým, čo si dovtedy neobjednajú novú Rozšírenú ponuku 

alebo Televíziu Maxi, vypnutá Rozšírená ponuka a ponechaná len Základná ponuka. Upozorňu-

jeme, že opätovaná aktivácia Rozšírenej ponuky (už vypnutej) bude vyžadovať technický zásah 

a môže trvať aj viac dní. Preto ak chcete mať Rozšírenú ponuku nepretržite, včas nás kontaktujte. 

Podrobnosti o novej Rozšírenej ponuke a Televízii Maxi a ceny ich zvýhodnených balíkov spolu 

s internetom uvádzame na str. 4 tohto listu. 

Naše kontakty pre informácie a objednanie 

 e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net 

 tel. číslo: (035) 28 28 208 (voľba č. 1) – v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 

 alebo osobne počas návštev zástupcov Slovanetu – v dňoch 29. 4., 30. 4. a 2. 5. 2019 

(pondelok, utorok a štvrtok) od 10:00 do 17:00 v zasadačke Obecného úradu Komjatice.  

Slovanet, a. s. –  Zmeny v ponuke káblovej TV a bezplatná Rozšírená ponuka. 

mailto:sluzbyzakaznikom@slovanet.net


(2a) Nutnosť úpravy ceny televízie od 1. 6. 2019 a cena 

nového balíka internetu a televízie 

Cena televízie od 1. 6. 2019 

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že doterajšia mesačná cena za využívanie televízie 

v Komjaticiach nepokrývala potrebné náklady na zabezpečenie všetkých (stále rastúcich) 

licenčných poplatkov pre vysielateľov TV, profesionálny zákaznícky či technický servis, ani príspevok 

na priebežné investície do modernizácií siete a služieb.  

Od 1. júna 2019 bude preto cena zosúladená s reálnymi nákladmi. Bude vo výške 6 eur mesačne 

pre nových zákazníkov, pričom pre doterajších zákazníkov (čiže aj pre Vás) bude cena 

zvýhodnená – vo výške 5 eur mesačne. 

Doplníme, že táto cena je bežná aj v iných obciach s podobnou káblovou sieťou (spoločnosť 

Slovanet prevádzkuje káblové siete vo viac ako 20 mestách a obciach Slovenska). Investičné 

náklady na ohlásenú modernizáciu pritom znáša spoločnosť Slovanet. 

Nový balík internetu a televízie a jeho cena 

Podľa toho, aký internetový program ste využívali doteraz, Vám v záverečnej fáze rekonštrukcie 

káblovej siete v Komjaticiach aktivujeme nový zvýhodnený balík internetu a televízie (predpokladáme 

v priebehu júna, najneskôr júla 2019. Podrobnosti o novom balíku a jeho cenu nájdete na str. 5a 

tohto listu. Poplatok za nový balík Vám bude účtovaný (na najbližšej faktúre) až po jeho aktivácii. 

Možnosť odstúpenia od zmluvy 

Oznamujeme Vám zároveň, že zmena ceny služby, o ktorej Vás informujeme v tomto liste, je 

v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 

a našich všeobecných podmienok považovaná za podstatnú zmenu zmluvných podmienok, čo Vás 

ako účastníka oprávňuje odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií, ak túto zmenu 

neakceptujete. Máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb do jedného mesiaca odo dňa, 

keď Vám bola táto informácia oznámená. 

Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete zaslať 

poštou na adresu Slovanet a.s., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín alebo e-mailom na adresu 

sluzbyzakaznikom@slovanet.net ako naskenovaný podpísaný dokument, odoslaný z Vášho 

kontaktného e-mailu. Odstúpenie od zmluvy je možné podať aj osobne na ktorejkoľvek pobočke 

spoločnosti Slovanet. V odstúpení Vám odporúčame uviesť aj dátum, ku ktorému si želáte služby 

ukončiť, pretože ak dátum neuvediete, právne účinky odstúpenia od zmluvy nastanú už dňom 

doručenia Vášho oznámenia spoločnosti Slovanet a aj Vaše služby môžu byť hneď ukončené. 

Pred prípadným zvažovaním o odstúpení od zmluvy Vám však odporúčame najprv sa 

informovať v Slovanete o alternatívnych možnostiach, službách či kombináciách, ktoré by 

mohli byť pre Vás a Vašu spokojnosť vhodnejšie. Rovnako nás včas kontaktujte, ak by ste chceli 

ukončiť napríklad len televíznu službu, ale internet si chcete ponechať (takúto zmenu je potrebné 

riešiť inak ako odstúpením). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Slovanet, a. s. –  Nutnosť úpravy ceny televízie od 1. 6. 2019 a cena nového balíka internetu a televízie. 



(2b) Prehľad našich kontaktov a kontrola Vašich kontaktov 

Technická podpora Vám poskytne: 

 telefonickú alebo e-mailovú pomoc pri: preverení kompatibility Vašich zariadení pre príjem 

DVB-C, pri zapojení DVB-C prijímača a pri preladení TV prijímača, 

 možnosť objednania osobnej návštevy technika – pomoc pri zapojení DVB-C prijímača 

alebo preladenie TV prijímača priamo u Vás doma (cena za návštevu technika je 10 €). 

 Kontakty sú: e-mail: technickapodpora@slovanet.net 

a tel. číslo: (035) 28 28 208 (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00. 

Služby zákazníkom Vám poskytnú: 

 odpovede na otázky v prípade záujmu o nový internet, Rozšírenú programovú ponuku 

TV alebo balíky služieb, máte možnosť ich objednania, taktiež možnosť objednania 

DVB-C prijímača (kuriérom), nahlásenia zmeny Vašich kontaktných údajov a pod. 

 Kontakty sú: e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net  

a tel. číslo: (035) 28 28 208 (voľba č. 1) – v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00. 

TIP: V dňoch 29. 4., 30. 4. a 2. 5. 2019 Vás navštívime osobne: 

 Zástupcovia Slovanetu budú pre Vás k dispozícii aj osobne – v dňoch 29. 4., 30. 4. 

a 2. 5. 2019 (pondelok, utorok a štvrtok) v priestoroch Obecného úradu Komjatice 

(v zasadačke), v čase od 10:00 do 17:00.  

 Odpovedia Vám na otázky o digitalizácii a preladení televízie, o novom internete 

a balíkoch (môžete si ich aj hneď objednať) a ak potrebujete, môžete si zároveň osobne 

prevziať DVB-C prijímač do prenájmu. Rovnako si môžete aktivovať aj Rozšírenú 

programovú ponuku TV (vo zvýhodnenom balíku s internetom). 

Osobne nás môžete navštíviť aj v ktorejkoľvek pobočke alebo sídle Slovanetu. Všetky naše 

súčasné kontakty sú uvedené na webstránke: www.slovanet.sk/kontakty 

Iné aktuality a oznamy: Dôležité súčasné aj budúce oznamy a informácie o zmenách pre Vás 

naďalej umiestňujeme na webstránku: www.slovanet.sk/komjatice 

Skontrolujte aktuálnosť Vašich kontaktov 

Dôležité informácie Vám, zákazníkom, zasielame aj e-mailom, prípadne formou SMS. Sú to 

napríklad oznamy o zmenách služieb, nových TV staniciach a ďalších novinkách, ale aj 

o plánovaných prerušeniach prevádzky služieb či pripomienku neuhradenej faktúry. 

Skontrolujte preto úplnosť a aktuálnosť Vašich kontaktných údajov – najmä telefónneho čísla. 

Keďže túto elektronickú verziu oznamu dostávate e-mailom, ten je zrejme v poriadku. Vaše údaje 

a telefónne číslo, ako ich evidujeme v našej databáze, sa nachádzajú v papierovej verzii tohto 

oznamu, ktorú sme Vám zaslali poštou.  

Doplnenie chýbajúcich kontaktov alebo opravu nesprávnych nám aj vo vlastnom záujme 

neodkladne nahláste: 

 kontaktné údaje si môžete aktualizovať aj sami cez portál Môj Slovanet – moj.slovanet.sk  

 alebo kontaktujte Služby zákazníkom (pozrite vyššie na tejto stránke) 

 alebo osobne počas návštevy zástupcov Slovanetu u Vás v Komjaticiach (podrobnosti 

nájdete takisto vyššie na tejto stránke). 

Slovanet – Prehľad kontaktov v súvislosti s digitalizáciou, preladením TV a zapojením nového internetu. 

mailto:sluzbyzakaznikom@slovanet.net
http://www.slovanet.sk/kontakty
http://www.slovanet.sk/komjatice
https://moj.slovanet.sk/


 

(3a) Vaša nová digitálna televízia a ako si ju naladiť 

Oznam o nutnom prerušení vysielania televízie dňa 29. 4. 2019 

Výmena a zapojenie nových zariadení v samotnej sieti bude vyžadovať nevyhnutné prerušenie 

vysielania káblovej TV. Nastane v priebehu pondelka 29. 4. 2019 (približne od 8:00 do podvečera). 

Okrem toho, kvôli ďalším potrebným úpravám káblovej siete a zapájaniu rýchlejšieho internetu 

nastane v nasledujúcich týždňoch ešte niekoľko prerušení vysielania TV a internetu, o ktorých 

Vás budeme informovať hláseniami v mestskom rozhlase. 

Ako prijímať digitálnu káblovú TV 

Pre príjem digitálnej televízie je možné používať bežný TV prijímač. Novšie televízory príjem DVB-C 

umožňujú automaticky a ak ho Váš starší televízor nepodporuje, je možné si k nemu pripojiť externý 

DVB-C prijímač: 

 Ak máte novší TV prijímač, ktorý umožňuje príjem digitálneho vysielania typu DVB-C, 

alebo máte externý DVB-C prijímač (set-top box) a digitálny príjem ste už využívali, 

tak po technickej stránke by mali byť Vaše zariadenia pripravené a postačí Vám len si dňa 

29. 4. 2019 preladiť stanice. Podporu príjmu DVB-C si overte v návode k Vášmu 

zariadeniu alebo vyhľadaním na internete podľa názvu a modelu zariadenia. 

 Ak je Váš TV prijímač alebo videorekordér starší a neumožňuje príjem digitálneho 

vysielania typu DVB-C, bude potrebné pripojiť si k nemu externý DVB-C prijímač, tzv. 

set-top box – malé doplnkové zariadenie, ktoré umožňuje digitálny príjem. DVB-C prijímač 

si môžete bežne zakúpiť v predajniach elektrospotrebičov alebo si ho môžete prena-

jať od Slovanetu. Pri výbere alebo kúpe set-top boxu sú dôležité nasledovné technické 

parametre: príjem v norme DVB-C, podpora formátov MPEG-2 a MPEG-4 a podpora vyso-

kého rozlíšenia HD. Informácie o možnosti prenájmu DVB-C prijímača uvádzame nižšie. 

 Ak v domácnosti využívate viaceré staršie TV prijímače, videorekordér a pod., skontrolovať 

podporu príjmu DVB-C (alebo pripojiť externý DVB-C prijímač) je vhodné na všetkých z nich. 

Možnosť prenájmu DVB-C prijímača 

Ak zistíte, že pre príjem digitálneho vysielania potrebujete externý DVB-C prijímač, môžete si ho aj 

prenajať priamo od Slovanetu. Poskytneme Vám kvalitný a osvedčený model s vyskúšanou 

kompatibilitou v sieti Slovanetu. Cena je 1 € mesačne. Výhodou prenájmu pre Vás je, že v prípade 

poruchy získate možnosť výmeny za nový kus aj po uplynutí záručnej doby. Poplatok za prenájom 

bude jednoducho pridaný na Vašu faktúru. V prípade platby trvalým príkazom si potom nezabudnite 

zmeniť jeho výšku podľa novej faktúry.  

Ak máte záujem o prenájom DVB-C prijímača, prevezmite si ho najlepšie osobne počas návštev 

zástupcov Slovanetu – v dňoch 29. 4., 30. 4. a 2. 5. 2019 (pondelok, utorok a štvrtok) 

v priestoroch Obecného úradu Komjatice (v zasadačke), v čase od 10:00 do 17:00. Prineste si 

tento list a preukaz totožnosti. Prijímač si môžete objednať aj kuriérom, v tom prípade 

kontaktujte Služby zákazníkom Slovanetu (e-mailom či telefonicky). Naše kompletné kontakty sú 

na strane č. 2b tohto listu. 

 

 

 

 

 

 

 

Slovanet – Vaša nová digitálna televízia a ako si ju naladiť 



 

(3b) Nový TV raster od 29. 4. 2019 – Komjatice 

Bude nutné si preladiť TV kanály 

Prechod na kompletne digitálne vysielanie bude vyžadovať zmenu programového rastra káblovej 

siete (vysielacích frekvencií a usporiadania TV staníc) a niektoré stanice sa aj vymenia. 

Prosíme Vás, prelaďte si následne dňa 29. 4. 2019 kanály aj na Vašom TV prijímači alebo 

externom DVB-C prijímači (set-top boxe). Vo väčšine prípadov by malo postačovať spustiť 

automatické ladenie a podľa potreby si potom preusporiadať poradie naladených staníc.  

Pripravovaný nový raster rozloženia a usporiadania jednotlivých TV staníc: 

Základná programová ponuka – TV raster 

č. kanál stanica frekvencia 

1. S21 
Jednotka HD, Dvojka HD, Šlágr TV, TA3 HD, Wau HD, test HD, Nova 
International, test, SK rádiá 

306,00 

2. S22 ČT1 HD, ČT2 HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Prima Plus HD, CZ rádiá 314,00 

3. S23 Doma HD, Dajto HD, Markíza HD, Nova Sport 1 HD, JOJ Cinema HD 322,00 

4. S24 
Infokanál Komjatice, Óčko, test HD, TV Lux, test HD, Nova Sport 2 HD, 
test HD, Rik TV  

330,00 

TIP: rozšírte si počet TV staníc 

Dávame Vám  do pozornosti aj možnosť aktivácie novej Rozšírenej programovej ponuky 

s výrazne vyšším počtom TV kanálov. Viac informácií na nasledujúcej strane. Rozšírenú 

ponuku budete mať dostupnú do konca mája 2019 na vyskúšanie (v cene doterajšej televízie). 

Ako si naladiť novú digitálnu káblovú TV 

Postup ladenia závisí od toho, či digitálne vysielanie (DVB-C) prijímate priamo TV prijímačom 

(modernejšie TV prijímače ho už umožňujú automaticky) alebo prostredníctvom externého DVB-C 

prijímača, tzv. set-top boxu. Ak máte set-top box, ladenie je potrebné spustiť na ňom a nie na TV.  

Stručný postup ladenia: Postupujte podľa návodu v TV alebo set-top boxu. Spravidla treba pri 

úvodnom nastavení zvoliť – krajina Slovensko (prípadne Česko), jazyk slovenský a spustiť 

automatické hľadanie. Prístroj si nastaví všetko sám. Zvuk sa dá aj po naladení nastaviť centrálne na 

TV (jazyk, možnosti, alebo preferencie a výber hlavný zvuk, napr. SK a vedľajší, alebo druhý zvuk 

CZ, ENG). Automatické ladenie môže zmeniť poradie predvolieb staníc, v tom prípade si ich poradie 

preusporiadajte podľa návodu k prijímaču a Vášho zvyku.  

Ak sprievodca ladením vyžaduje zadanie frekvencie (na niektorých prijímačoch) alebo ak si 

frekvencie ladíte manuálne, použite strednú frekvenciu z vyššie uvedenej tabuľky. Ak v domácnosti 

využívate viaceré TV prijímače alebo videorekordér a pod., preladenie je potrebné uskutočniť na 

všetkých z nich (prípadne na externých DVB-C prijímačoch, cez ktoré sú pripojené). 

Pomoc s naladením TV prijímača alebo zapojením DVB-C prijímača 

Ak potrebujete pomôcť s overením kompatibility Vášho TV prijímača, s jeho preladením alebo so 

zapojením DVB-C prijímača, kontaktujte najlepšie zákaznícku Technickú podporu: 

 tel. číslo: (035) 28 28 208 (voľba č. 2) – denne v čase od 8:00 do 20:00, 

e-mail: technickapodpora@slovanet.net 

Ak nebude možné pomôcť Vám na diaľku, môžete si tiež objednať osobnú návštevu technika 

priamo u Vás doma (cena za návštevu technika je 10 €). 

Slovanet – Digitalizácia káblovej TV – Komjatice – úprava TV rastra od 29. 4. 2019. 



 

(4a) Prejdite na novú Rozšírenú ponuku TV alebo Televíziu Maxi 

Využite modernizovanú káblovku a získajte výrazne viac TV kanálov  

Vážený zákazník,  

spolu so spustením Vašej modernizovanej a digitalizovanej siete káblovej TV Vám zároveň dávame 

do pozornosti aj možnosť aktivácie novej Rozšírenej programovej ponuky s výrazne vyšším 

počtom TV kanálov, ako ste využívali doteraz.  

Rozšírenú programovú ponuku budete mať do konca mája dočasne dostupnú v cene doterajšej 

televízie – aj z dôvodu, aby ste si ju mohli vyskúšať a včas sa pre jej objednanie rozhodnúť. Tu je 

zoznam a rozloženie jej staníc:  

Rozšírená programová ponuka Komjatice – TV raster 

č. kanál stanica frekvencia 

1. S21 
Jednotka HD, Dvojka HD, Šlágr TV, TA3 HD, Wau HD, test HD, Nova 
International, test, SK rádiá 

306,00 

2. S22 ČT1 HD, ČT2 HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, Prima Plus HD, CZ rádiá 314,00 

3. S23 Doma HD, Dajto HD, Markíza HD, Nova Sport 1 HD, JOJ Cinema HD 322,00 

4. S24 
Infokanál Komjatice, Óčko, test HD, TV Lux, test HD, Nova Sport 2 HD, 
test HD, Rik TV  

330,00 

5. S39 
Šport 1 HD, Šport 2 HD, Discovery, CS Mini/CS Film, test HD, BBC 
World, Rebel 2, TV 8 HD 

450,00 

6. S40 
ČT 24 HD, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Kinosvet, Viasat History, 
Viasat Explore, Viasat Nature, Nick jr., Senzi TV 

458,00 

7. S41 
Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Animal Planet, National Geographic, 
TLC, FilmBOX, TV Noe 

466,00 

8. C21 
Disney Channel, test HD, Duna TV, test HD, Minimax, test HD, test HD, 

Fishing and Hunting 
474,00 

 

Poznámka: Súčasťou Rozšírenej programovej ponuky sú aj programy Základnej programovej ponuky. 

 

Rozšírená programová ponuka je súčasťou nových balíkov televízie a internetu, ktorých ponuku 

uvádzame na poslednej strane (5b) tohto listu. Ak o ňu máte záujem, rozhodnite sa a kontaktujte 

nás do konca mája, aby ste ju mali dostupnú bez odpojenia a čakania na znovuzapojenie. 

Za prechod neplatíte žiaden poplatok.  

TIP: Získajte ešte viac s Televíziou Maxi  

 Televízia Maxi bude onedlho (do niekoľkých týždňov) dostupná aj u Vás spolu so 

sprístupnením nového vysokorýchlostného internetu.  

 Obsahuje všetky programy Základnej programovej ponuky aj Rozšírenej programovej 

ponuky a k nim: Film +, AMC, Jim Jam, Life TV HD, France 24 Fr., France 24 Eng., 

Deutsche Welle.  

 S Televíziou Maxi navyše automaticky získate aj skvelý 7-dňový archív vysielania 

najžiadanejších slovenských a českých TV staníc. Vďaka nemu si budete môcť dodatočne 

pozrieť aj relácie, ktoré ste zameškali. Je to niečo ako “videorekordér na diaľku”. 

 Aj Televíziu Maxi Vám ponúkame ako súčasť nových zvýhodnených balíkov televízie 

a internetu.  

 Televízia Maxi Vám okrem toho umožňuje aktiváciu ďalších atraktívnych doplnkových 

TV balíkov s mnohými ďalšími TV kanálmi podľa Vášho výberu (zoznam a ceny sú 

v tabuľke na nasledujúcej strane) 

 (pokračuje) 



 

(4b) Prejdite na novú Rozšírenú ponuku TV alebo Televíziu Maxi 

(pokračovanie) 

Voliteľné doplnkové balíky k Televízii Maxi 

Názov balíka a zahrnuté stanice Cena mesačne 

Tematický balík Pohoda: Spektrum, Travel Channel, CBS Reality, Nat 
Geo Wild, Nickelodeon, Megamax, Duck TV, Da Vinci Learning 

2 € 

Tematický balík Zábava: FilmBox Plus, Film Europe, MTV, VH1, Fashion 
Channel, TV Paprika, Auto Motor und Sport HD, UP Network 

2 € 

Prémiový balík Premium Box: FilmBox Family, FilmBox Premium HD, 
FightBox HD, DocuBox HD, Erox HD, Erox XXX HD, TuneBox HD, 
FashionBox HD 

5 € 

Prémiový balík Adult BOX: Hustler TV, Private TV, Playboy TV, Brazzers 
TV Europe  

7,20 € 

Prémiový balík HBO+Cinemax BOX: HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD, 
Cinemax HD, Cinemax 2 HD 

10 € 

 

Informácie o cenách a objednaní Rozšírenej ponuky alebo Televízie Maxi vo zvýhodnených balíkoch 

s internetom sú uvedené na poslednej strane (5b) tohto listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovanet – Prejdite na novú Rozšírenú ponuku TV alebo Televíziu Maxi.



 

(5a) Čoskoro Vám zapojíme nový vysokorýchlostný internet 

Pri postupnej modernizácii siete nastanú aj nevyhnutné prerušenia 
prevádzky televízie a internetu, navštívi Vás aj technik 

Technologickú modernizáciu siete bude potrebné uskutočniť v dvoch fázach a obe sa budú diať 

postupne v jednotlivých častiach obce v období niekoľkých týždňov. 

V prvej fáze (počas mája) budú postupne vymenené pasívne časti siete a v druhej fáze (približne 

počas júna) bude v jednotlivých vetvách siete postupne vymenená technológia pre prenos internetu. 

Počas druhej fázy Vás zároveň navštívi technik, ktorý Vám vymení modem pre príjem internetu. 

Začiatky prác v jednotlivých lokalitách a s nimi spojenými prerušeniami prevádzky televízie 

a internetu budeme oznamovať cez obecný rozhlas. 

V každej lokalite tak nastanú dve série viacerých prerušení prevádzky televízie a internetu 

v trvaní niekoľkých minút až hodín a počas druhej fázy budete mať internet dostupný až po 

návšteve technika a výmene Vášho modemu (pričom vybavenie návštev môže trvať aj 1-2 dni). 

Dostanete nový modem a výrazne rýchlejší internet 

Podstatným prínosom modernizovanej siete pre Vás bude radikálne rýchlejší internet. Podľa 

toho, aký program ste využívali doteraz, budete mať nový internet približne 10- až 30-krát (!) 

rýchlejší!  

Nová technológia pripojenia do internetu už vyžaduje iný a výkonnejší prijímací modem. Nemusíte 

si ho kupovať, poskytneme Vám ho formou prenájmu za cenu 1 € mesačne. Integrovanou 

súčasťou nového modemu je už aj router (umožňuje pripojiť viacero počítačov) a zároveň 

vysielač pre domácu Wi-Fi sieť. Výhodou prenájmu je, že v prípade poruchy zariadenia Vám ho 

vymeníme za náhradné. Výmenu modemu Vám navyše zabezpečíme bez inštalačného 

poplatku.  

Navštívi Vás technik  

Káblový modem za nový Vám príde vymeniť technik, ktorý si bude návštevu u Vás vopred 

dohadovať telefonicky, prípadne e-mailom.  

Odporúčame Vám preto, skontrolujte aktuálnosť Vašich kontaktov (na str. 2b v tomto liste) 

a nahláste nám ich doplnenia alebo zmeny.  

V dohodnutom čase potom umožnite technikovi zapojenie nového káblového modemu. Ak ste mali 

doterajší modem (alebo aj router) od Slovanetu zapožičaný alebo prenajatý, technik ho od Vás 

zároveň prevezme naspäť. 

Váš nový internetový program a balík s televíziou 

Podľa toho, aký internetový program ste využívali doteraz (dostupné rýchlosti sa pohybovali 

v rozmedzí 2-8 Mbit/s), Vám namiesto neho aktivujeme nasledujúci program: 

 Internet Optik 60 s maximálnou rýchlosťou až do 60 Mbit/s (sťahovanie dát – download) 

a rýchlosťou až do 6 Mbit/s pre odosielanie dát – upload 

Mesačná cena za využívanie zvýhodneného nového balíka televízie a internetu 

(Základná programová ponuka + Internet Optik 60): 

 paušálny poplatok za balík televízie a internetu 18 € 

 paušálny poplatok za prenájom nového modemu 1 € 

 spolu 19 € 

DÔLEŽITÉ: cena za nový balík Vám bude účtovaná (na najbližšej faktúre) až po návšteve 

technika a inštalácii nového internetu. 



 

(5b) TIP: Aktivujte si balík internetu s novou Rozšírenou 

ponukou alebo Televíziou Maxi 

Ak chcete aj od júna (namiesto Základnej programovej ponuky) televízie sledovať Rozšírenú ponuku 

TV alebo Televíziu Maxi, alebo mať ešte rýchlejší internet, vyberte si včas pred koncom mája 

niektorý z nižšie uvedených balíkov televízie s internetom a kontaktujte nás. Aktivovaný Vám 

bude neodkladne po spustení nového internetu vo Vašej časti obce a aj účtovaný Vám bude až 

následne. 

Ponuka zvýhodnených balíkov televízie a internetu 60 Mbit/s 

 Názov balíka (TV+ internet) Max. rýchlosť 
Cena 

mesačne 

 Rozšírená programová ponuka + OPTIK 60 60 / 6  Mbit/s 22 € 

 Televízia Maxi + OPTIK 60 60 / 6  Mbit/s 24 € 

Ponuka extra zvýhodnených balíkov televízie a internetu 100 Mbit/s 

 Názov balíka (TV+ internet) Max. rýchlosť 
Cena  

prvých 6 
mesiacov 

Cena  
od 7. 

mesiaca 

 Základná programová ponuka + OPTIK 100 100 / 10  Mbit/s 15 € * 20 € 

 Rozšírená programová ponuka + OPTIK 100 100 / 10  Mbit/s 19 € * 24 € 

 Televízia Maxi + OPTIK 100 100 / 10  Mbit/s 21 € * 26 € 

Poznámky: Všetky internetové programy poskytujú neobmedzený prenos dát. Prvá z uvedených rýchlostí 

je smerom k Vám (sťahovanie – download), druhá opačným smerom (odosielanie – upload).  

Aj v rámci týchto balíkov Vám k internetu poskytneme modem formou prenájmu za cenu 1 € mesačne. 

* Extra zvýhodnená cena balíka počas prvých 6 mesiacov platí pri objednávke do 30. 6. 2019. 

Pre viac informácií a objednávku kontaktujte Služby zákazníkom:  

 e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net 

 tel. číslo: (035) 28 28 208 (voľba č. 1) – v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 

 alebo osobne počas návštev zástupcov Slovanetu – v dňoch 29. 4., 30. 4. a 2. 5. 2019 

(pondelok, utorok a štvrtok) od 10:00 do 17:00 v zasadačke Obecného úradu Komjatice.  

Ďakujeme za Váš záujem a veríme, že túto možnosť využijete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovanet – Zapojte si nový zvýhodnený balík internetu s televíziou – Komjatice – akcia jar 2019. 
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