
Informačná 
príručka 
pre starostov 
obcí sr

•	 Dotkne sa prechod na digitálne vysielanie aj našej obce?

•	 kde hľadať potrebné informácie?

•	 ako poradiť dotknutým občanom?

•	 pomôže občanom pri prechode na digitálne vysielanie štát?
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čo je to Dvb-t?

•	 Dvb-t (digital video Broadcasting – terrestrial) je 
európsky systém, určený na pozemské digitálne te-
levízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa tele-
vízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom 
v digitálnej forme.

•	 Pri systéme dvB-t sa lepšie využije frekvenčné 
spektrum a na jednej frekvencii, kde sa doteraz šíril 
jeden program (napríklad Jednotka Stv) dosta-
neme v rámci tzv. digitálneho multiplexu viacero 
programov (napríklad vo verejnoprávnom multi-
plexe všetky tri programy Stv).

•	 v roku 2011 dôjde k vypnutiu analógového pozemského vysielania na väčšine úze-
mia slovenska, pretože bez vypínania súčasných analógových vysielačov sa nedá rozši-
rovať pokrytie digitálnym signálom.

•	 po masívnom vypínaní analógových vysielačov najmä na strednom a východnom 
slovensku v marci a apríli 2011, budú v nasledujúcich mesiacoch postupne vypínané 
analógové vysielače na celom území Slovenska. 

•	 preto sa tento rok tie domácnosti, ktorých sa to týka, budú musieť vybaviť zariade-
ním, ktoré im umožní digitálny príjem televízneho vysielania.

koho sa prechod na Dvb-t týka?

• tých domácností, ktoré prijímajú 
televízny signál buď individuál-
nymi anténami, alebo kolektívne 
cez spoločné televízne antény. 

•	 pre domácnosti, ktoré prijímajú 
televízne programy zo satelitu, 
cez sieť niektorého z káblových 
operátorov alebo cez telekomuni-
kačné siete (Iptv) sa na ich dote-
rajšom spôsobe príjmu signálu nič 
nezmení.
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čo potrebujem na príjem Dvb-t?

Pôvodné analógové televízne prijímače nebudú schopné prijímať digitálny televízny signál. 
Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebude tento prijímač schopný dekó-
dovať a zobrazovať nový druh signálu. 

čo môžem urobiť, ak nemám televízny prijímač so zabudovaným 
digitálnym dekodérom?

•	 kúpiť si nový televízor so zabudovaným digi-
tálnym dekodérom.

•	 pokiaľ nechcem investovať niekoľko sto eur 
do nového televízora, potrebujem tzv. set-top 
box (za niekoľko desiatok eur), ktorý mi umož-
ní prijímať digitálny signál na analógovom te-
levíznom prijímači. 

 

čo prechodom na Dvb-t získam?

•	 Bezplatný prístup k väčšiemu počtu televíznych programov

multiplex 1:

multiplex 2:

verejnoprávny multiplex: 

•	 kvalitnejší obraz a zvuk bez šumenia a tzv. „duchov“
•	 v budúcnosti aj rôzne doplnkové služby (napríklad elektronický programový sprievodca)
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týka sa našej obce prechod na Dvb-t?

ako zistím, či je už v našej obci dostupný digitálny signál?

1. nájdem si našu obec vo vyhľadávači na internetovej stránke

www.digimedia.sk
alebo

www.dvbt.towercom.sk

2. opýtam sa na bezplatnej infolinke (v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.)

0800 168 500

bude sa analógové vysielanie vypínať aj v našej obci?

na stranách 10 –15 tejto príručky nájdete zoznam všetkých obcí v sr, v ktorých sa 
bude vypínať pozemské analógové televízne vysielanie v  mesiacoch marec a  apríl 
2011.

aké je pokrytie už vysielajúcich digitálnych multiplexov?

1. multiPlex

Pokrytie územia Sr ku koncu roka 2010
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2. multiPlex

vereJnoPrávny multiPlex

Pokrytie územia Sr ku koncu roka 2010

Pokrytie územia Sr ku koncu roka 2010
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občania odkázaní na terestriálny príjem televízneho signálu budú musieť investovať 
do nového zariadenia – buď nového digitálneho televízora, alebo do set-top-boxu 
k svojmu starému analógovému televízoru. 

bude štát občanom kompenzovať náklady na prechod na Dvb-t?

•	 áno, vybrané domácnosti budú mať  
nárok na kompenzáciu týchto  
nákladov vo výške 20 eur. 

•	 to je zároveň suma, ku ktorej sa blíži  
cena najlacnejších set-top-boxov  
na trhu.

kto bude mať nárok na túto podporu?

oprávnenou osobou na predloženie žiadosti je: 
•	 fyzická osoba, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmot-

nej núdzi, 
•	 alebo je spoločne posudzovanou fyzickou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posu-

dzovaných osôb s poberateľom uvedenej dávky;
•	 a ktorá je zároveň platiteľom úhrady za služby verejnosti poskytované rozhlasom a tele-

víziou Slovenska (tzv. koncesionárske poplatky).
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ako bude možné túto podporu získať?

•	 Podpora bude poskytnutá formou jednorazového nenávratného finančného príspev-
ku v hodnote 20 eur, 

•	 na základe písomnej žiadosti, 
•	 oprávnení žiadatelia budú môcť podávať žiadosti o takúto podporu od zverejnenia vý-

zvy (od 15. marca) až do 31. augusta 2011.

kde sa bude dať získať formulár žiadosti? 

elektronicky zo stránky ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sr 
www.mindop.sk
osobne na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a na pobočkách Slovenskej pošty. 
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a vypínanie základných analógových televíznych vysielačov 

marec 2011

a
abovce, andovce, ardovo

b
Babiná, Babinec, Bacúrov, Badín, Bajč, Bajka, Bajta-
va, Balog nad ipľom, Bánov, Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Barca, Bardoňovo, Bátka, Bátorová, Bá-
torove kosihy, Bátovce, Belá, Belín, Belina, Beluša, 
Beňadiková, Beša, Bešeňová, Betliar, Bielovce, Bíňa, 
Biskupice, Blhovce, Bobrovček, Bobrovec, Bob-
rovník, Bohunice, Bohunice, Bohúňovo, Bolešov, 
Boľkovce, Borčice, Bory, Bottovo, Bôrka, Branovo, 
Bretka, Breznička, Brhlovce, Brusník, Brusno, Bruty, 
Brzotín, Búč, Budča, Budiná, Bukovina, Bulhary, Bu-
šince, Buzica, Buzitka, Bystrá, Bytča, Bzovík

c
cerovo, cinobaňa

č
čabradský vrbovok, čajkov, čaka, čakanovce, čalo-
vec, čamovce, čaradice, čata, čebovce, čečejovce, 
čechy, čekovce, čeláre, čerenčany, čerín, české 
Brezovo , číčov, čierna lehota, čierny Potok, číž, 
čoltovo, čučma

D
dačov lom, dedina mládeže, dedinka, dekýš, 
detva, detvianska Huta, devičany, devičie, divín, 
divina, dlhá ves, dobrá niva, dobroč, dobšiná, 
dohňany, dolinka, dolná mariková, dolná mičiná, 
dolná Seč, dolná Strehová, dolné kočkovce, dolné 
mladonice, dolné Plachtince, dolné Strháre, dolné 
Zahorany, dolný Badín, dolný lieskov, dolný Pial, 
domadice, domaníky, drážovce, drienovo, drňa, 
drnava, drženice, držkovce, Ďubákovo, dubnica 
nad váhom, dubník, dubové, dubovec, dúbrava, 
dúbravica, dúbravy, dulov, Ďurčiná, Ďurkovce, dvo-
ry nad Žitavou

f
farná, figa, fiľakovo, fiľakovské kováče

G
galovany, gbelce, gemer, gemerček, gemerská 
Hôrka, gemerská Panica, gemerská Poloma, gemer-
ská ves, gemerské dechtáre, gemerské michalovce, 
glabušovce, gortva, gôtovany, gregorova vieska

H
Hajnáčka, Halič, Hatné, Henckovce, Hiadeľ, Hlboké 

nad váhom, Hnúšťa, Hodejov, Hodejov, Hodejo-
vec, Holiša, Honce, Hontianska vrbica, Hontianske 
nemce, Hontianske tesáre, Hontianske trsťany, 
Horná lehota, Horná mariková, Horná mičiná, Hor-
ná Seč, Horná Strehová, Horné mladonice, Horné 
Plachtince, Horné Pršany, Horné Strháre, Horné 
Zahorany, Horný Badín, Horný lieskov, Horný Pial, 
Horovce, Hostice, Hradište, Hrachovo, Hriňová, Hr-
kovce, Hrnčiarska ves, Hrnčiarske Zalužany, Hro-
choť, Hronovce, Hronsek, Hronské kľačany, Hronské 
kosihy, Hrušov, Hucín, Husiná, Hybe

cH
chanava, chľaba, chotín, chrámec, chrastince, chr-
ťany, chvalová

I
ilava, iňa, ipeľské Predmostie, ipeľské Úľany, ipeľský 
Sokolec, ivachnová, iža

J
Jablonov nad turňou, Jablonové, Jakubovany, Jalo-
vec, Jalšovík, Jamník, Janice, Janík, Jasová, Jelšovec, 
Jesenské, Jestice, Jovice, Jur nad Hronom

k
kalameny, kalinovo, kalná nad Hronom, kalonda, 
kaloša, kameňany, kamenica nad Hronom, kame-
ničany, kameničná, kamenín, kamenné kosihy, ka-
menný most, keť, kiarov, kleňany, klieština, klížska 
nemá, klokoč, kobeliarovo, kociha, koláre, kolta, 
komárno, komárovce, komoča, konrádovce, kor-
díky, korytárky, kosihovce, kosihy nad ipľom, ko-
šeca, kotešová, kotmanová, kováčová, kováčovce, 
kozárovce, kozí vrbovok, králiky, kráľova lehota, 
kraskovo, krásnohorská dlhá lúka, krásnohorské 
Podhradie, kravany nad dunajom, kriváň, krná, kro-
kava, krškany, krupina, kružná, kružno, kubáňovo, 
kukučínov, kuraľany, kvačany, kyjatice, kynceľová

L
lackov, ladce, ladzany, látky, lazisko, lednické 
rovne, lehôtka, lenartovce, lentvora, lesenice, 
lešť (vojenský obvod), leváre, levice, levkuška, li-
cince, lieskovec, likavka, lipová, lipovany, lipovec, 
lipovník, liptovská anna, liptovská kokava, liptov-
ská Porúbka, liptovská Sielnica, liptovská Štiavnica, 
liptovská teplá, liptovské Beharovce, liptovské 
kľačany, liptovské matiašovce, liptovský Hrádok, 
liptovský Ján, liptovský michal, liptovský mikuláš, 
liptovský ondrej, liptovský Peter, liptovský trno-
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vec, lisková, lišov, litava, lok, lom nad rimavicou, 
lontov, lovce, lovinobaňa, Ľubá, Ľubeľa, lubeník, 
Ľubietová, Ľuboreč, Ľuboriečka, lučatín, lučenec, 
lúčka, lúčky, ludrová, lukavica, lukovištia, lula, 
lupoč, lysá pod makytou

m
magnezitovce, malá čalomija, malá nad Hronom, 
malachov, málaš, malatíny, malé kosihy, malé koz-
málovce, malé lednice, malé Straciny, malé Zliev-
ce, málinec, malý krtíš, marcelová, maršová-rašov, 
martinček, martinová, mašková, meliata, mestečko, 
michalková, mikušovce, mládzovo, moča, modrany, 
modrý kameň, moštenica, môlča, mučín, mudroňo-
vo, muľa, mužla, mýtna, mýtne ludany

n
nána, neded, nemce, nemecká, nemšová, nenin-
ce, nesvady, nimnica, nitra nad ipľom, nižná Slaná, 
nižný lánec, nižný Skálnik, nová Bašta, nová de-
dina, nová dubnica, nová ves, nová vieska, nové 
Hony, nové Zámky, nový tekov, nýrovce

o
obeckov, obid, očová, ochtiná, okoličná na ostro-
ve, olováry, ondrejovce, opatovská nová ves, opa-
va, orávka, ostrá lúka, ozdín, ožďany

p
Pača, Palárikovo, Panické dravce, Partizánska Ľup-
ča, Pastovce, Patince, Pavčina lehota, Pavlová, Pav-
lova ves, Pavlovce, Peder, Perín - chym, Petrovce, 
Píla, Pinciná, Plavé vozokany, Pleš, Plešivec, Plevník 
- drienové, Počúvadlo, Podkonice, Podkriváň, Pod-
lužany, Podrečany, Podskalie, Podtureň, Podzámčok, 
Pohronský ruskov, Polichno, Polina, Poltár, Poniky, 
Poproč, Potok, Považská Bystrica, Pôtor, Praha, Pravi-
ca, Prečín, Predajná, Predmier, Príbelce, Pribeta, Prie-
chod, Prosiek, Prša, Pruské, Pružina, Púchov, Pukanec

r
radvaň nad dunajom , radzovce, rajecká lesná, ra-
kovnica, rapovce, ratka, ratkovská Suchá, riečka, 
rimavská Seč, rimavská Sobota, rimavské Brezovo, 
rimavské Janovce, rochovce, rovňany, rožňava, 
rožňavské Bystré, rúbaň, rudná, rumince, ružiná, 
ružomberok, rybník

s
Salka, Santovka, Sazdice, Sebedín - Bečov, Sebechle-

by, Sečianky, Seľany, Selce, Selice, Semerovo, Senné, 
Senohrad, Sielnica, Sikenica, Sikenička, Silica, Silická 
Brezová, Silická Jablonica, Skalka nad váhom, Ske-
rešovo, Sklabiná, Slatina, Slavec, Slavnica, Slavo-
šovce, Sliač, Sliače, Slizké, Slopná, Slovenská Ľupča, 
Slovenské Ďarmoty, Slovenské kľačany, Smrečany, 
Stará Halič, Stará Huta, Starý Hrádok, Starý tekov, 
Stožok, Stránska, Stredné Plachtince, Strekov, Strel-
níky, Streženice, Studená, Stupné, Sudince, Súdov-
ce, Sucháň, Suché Brezovo, Sušany, Svätý kríž, Svätý 
Peter, Sverepec, Svodín

Š
Šalov, Šarkan, Šarovce, Šávoľ, Šíd, Šimonovce, Ši-
rákov, Širkovce, Šivetice, Šoltýska, Špania dolina, 
Španie Pole, Šrobárová, Štiavnické Bane, Štiavnička, 
Štúrovo, Šurany, Šurice

t
tachty, tajov, tajov, tekovské lužany, tekovské 
nemce, tekovský Hrádok, tešedíkovo, tlmače, toč-
nica, tomášovce, tornaľa, trávnik, trebeľovce, tre-
bušovce, trenč, trenčianska teplá, tŕnie, trpín, trs-
tené, tuhár, tupá, turá, turík, turnianska nová ves, 
turová

u
udiča, uhliská, uhorská ves, uhorské, uňatín, uzov-
ská Panica

v
včelince, večelkov, veľká čalomija, veľká lúka, veľ-
ká nad ipľom, veľká ves, veľká ves nad ipľom, veľké 
dravce, veľké kosihy, veľké kozmálovce, veľké lov-
ce, veľké ludince, veľké Straciny, veľké teriakovce, 
veľké Zlievce, veľký Ďur, veľký krtíš, veľký lom, ve-
terná Poruba, vidiná, vieska, vígľaš, vinica, virt , vi-
solaje, vlachy, vlčany, vlkanová, vlkyňa, vrbová nad 
váhom, vrbovka, východná, vysoká, vyšné nad Hro-
nom, vyšný Skálnik

Z
Záhorce, Zacharovce, Zalaba, Záriečie, Závada, Zá-
važná Poruba, Zbrojníky, Zemiansky vrbovok, Zem-
né, Zlatná na ostrove, Zlatno, Zombor, Zubák, Zvo-
len, Zvolenská Slatina

Ž
Žarnov, Želiezovce, Želovce, Žemliare, Žiar, Žibritov, 
Žihárec 
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apríL 2011

a
abrahám, abrahámovce, abramová, abranovce, 
adamovské kochanovce, adidovce, andrejová

b
Babie, Babín, Bačka, Bačkov, Bačkovík, Báhoň, Ba-
jany, Bajerov, Bajerovce, Baňa, Banka, Bánovce 
nad ondavou, Banské, Bara, Bardejov, Bartošovce, 
Baška, Baškovce, Bašovce, Batizovce, Beckov, Be-
cherov, Belá - dulice, Belá nad cirochou, Belejovce, 
Bellova ves, Beloveža, Beluša, Belža, Beňadikovce, 
Beňadovo, Beňatina, Beniakovce, Benice, Benkov-
ce, Bertotovce, Beša, Betlanovce, Bežovce, Bidovce, 
Biel, Biely kostol, Blahová, Blatná Polianka, Blatné 
remety, Blatné revištia, Blatnica, Blažice, Blažovce, 
Bobot, Bobrov, Bočiar, Bodiná, Bodorová, Bodovce, 
Bogliarka, Bohdanovce, Bohdanovce nad trnavou, 
Bohunice, Bojnice, Boľ, Bolešov, Boliarov, Borcová, 
Borčany, Borčice, Borová, Borovce, Borša, Bošany, 
Boťany, Bracovce, Brehov, Brekov, Brestov, Brestov 
nad laborcom, Brestovany, Bretejovce, Breza, Brezi-
na, Breznica, Breznička, Brezolupy, Brezov, Brezovec, 
Brezovica, Brezovička, Brezovka, Brežany, Brieštie, 
Brodzany, Brunovce, Brusnica, Brutovce, Buclovany, 
Bučany, Budimír, Budince, Budiš, Budkovce, Buko-
vec, Bunetice, Bunkovce, Buzica, Bystrá, Bystrany, 
Bystré, Bystrička, Byšta, Bytča, Bzenov, Bzince pod 
Javorinou, Bziny, Bžany

c
cabov, cejkov, cernina, cestice, cífer, cigla, cimen-
ná

č
čabalovce, čabiny, čachtice, čakanovce, čaklov, 
čaňa, častkovce, čataj, čavoj, čečehov, čečejovce, 
čeľadince, čelkova lehota, čeľovce, čerhov, čer-
nina, červená voda, červenica, červenica pri Sabi-
nove, červeník, červený kameň, čičarovce, čičava, 
čierna, čierna nad tisou, čierna voda, čierne nad 
topľou, čierne Pole, čierny Brod, čimhová, čižatice, 
čremošné, čukalovce

D
Ďačov, daletice, danišovce, Ďanová, Ďapalovce, 
dargov, davidov, debraď, dedačov, demänovská 
dolina, demjata, detrík, dežerice, diaková, diviacka 
nová ves, diviaky nad nitricou, divinka, dlhá nad 
oravou, dlhé klčovo, dlhé nad cirochou, dlhé Strá-
že, dlhoňa, dlžín, dobrá, dobroslava, dolná Brezni-
ca, dolná krupá, dolná Poruba, dolná Súča, dolná 

tižina, dolné dubové, dolné kočkovce, dolné lov-
čice, dolné naštice, dolné Srnie, dolné vestenice, 
dolné Zelenice, dolný kalník, dolný kubín, dolný 
lieskov, dolný lopašov, domaňovce, drahňov, dra-
hovce, dravce, dražkovce, drienica, drienov, drie-
novec, drienovská nová ves, drietoma, družstevná 
pri Hornáde, dubinné, dubnica nad váhom, dub-
nička, dubodiel, dubová, dubovany, dubové, du-
bovica, dúbrava, dúbravka, dukovce, dulov, dulova 
ves, duplín, Ďurčiná, Ďurďoš, Ďurďošík, Ďurďové, 
Ďurkov, Ďurková, dvorec, dvorianky

e
egreš

f
falkušovce, fekišovce, fijaš, fintice, folkušová, frič-
ka, fričkovce, fričovce, fulianka

G
gaboltov, geča, gelnica, geraltov, gerlachov, gig-
lovce, giraltovce, girovce, gregorovce, gribov, 
gruzovce, gyňov

H
Habovka, Habura, Háj, Hajtovka, Haláčovce, Halu-
zice, Handlová, Hanigovce, Haniska, Hankovce, Ha-
nušovce nad topľou, Harhaj, Hatalov, Havaj, Hažín, 
Hažín nad cirochou, Hažlín, Hencovce, Hendrichov-
ce, Herľany, Hermanovce, Hermanovce nad topľou, 
Hertník, Hervartov, Hladovka, Hlboké nad váhom, 
Hlinné, Hlivištia, Hlohovec, Hnojné, Hodkovce, Hol-
číkovce, Horňa, Horná Breznica, Horná lehota, Hor-
ná Poruba, Horná Potôň, Horná Streda, Horná Súča, 
Horná Štubňa, Horná ves, Horňany, Horné dubové, 
Horné chlebany, Horné naštice, Horné Srnie, Hor-
né vestenice, Horné Zelenice, Horný Hričov, Horný 
kalník, Horný lieskov, Horovce, Hoste, Hosťovce, 
Hostovice, Hôrka nad váhom, Hrabkov, Hrabov-
čík, Hrabovec, Hrabovec nad laborcom, Hrabovka, 
Hrabské, Hrabušice, Hradište, Hrádok, Hrachovište, 
Hraň, Hranovnica, Hrašné, Hrašovík, Hrčeľ, Hriadky, 
Hrišovce, Hrnčiarovce nad Parnou, Hromoš, Hrubá 
Borša, Hrubov, Hrubý Šúr, Hrušovany, Hruštín, Hu-
bošovce, Hudcovce, Humenné, Hunkovce, Hurba-
nova ves, Husák, Hutka, Huty, Hýľov

cH 
chlebnice, chlmec, chmeľnica, chmeľov, chme-
ľová, chmeľovec, chmiňany, chminianska nová 
ves, chminianske Jakubovany, chocholná - velčice, 
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choňkovce, chorváty, chotča, chrabrany, chrast-
né, chrenovec - Brusno, chtelnica, chudá lehota, 
chvojnica, chynorany

I
igram, ilava, iňačovce, inovce, istebné, ivachnová, 
ivančiná, ivanovce, ižkovce

J
Jabloň, Jablonec, Jablonka, Jablonové, Jacovce, 
Jaklovce, Jakovany, Jakubany, Jakubova voľa, 
Jakubovany, Jakušovce, Jalová, Jalovec, Jal-
šové, Janík, Janíky, Jankovce, Janov, Janov-
ce, Jánovce, Janovík, Jarabina, Jarovnice, 
Jasenica, Jasenov, Jasenová, Jasenovce, 
Jaslovské Bohunice, Jasov, Jastrabie nad 
topľou, Jastrabie pri michalovciach, Javo-
rina (vojenský obvod), Jazernica, Jedlinka, 
Jelka, Jenkovce, Ješkova ves, Jovsa, Jurko-
va voľa, Juskova voľa

k
kačanov, kaľamenová, kaľava, kalinov, kalná 
roztoka, kalnica, kalnište, kalša, kaluža, ka-
menica, kamenica nad cirochou, kameničany, 
kamenná Poruba, kamienka, kanianka, kapišová, 
kaplna, kapušany, kapušianske kľačany, karlová, 
karná, kašov, kátlovce, kazimír, kecerovce, kecerov-
ský lipovec, kečkovce, kechnec, kendice, kladzany, 
kláštor pod Znievom, klátova nová ves, klenov, kle-
nová, klieština, klin, klin nad Bodrogom, klokočov, 
kluknava, kľušov, kobylnice, kobyly, kocurany, ko-
čín - lančár, kočovce, kochanovce, kojatice, koko-
šovce, kokšov - Bakša, kolačkov, kolbovce, koliba-
bovce, kolonica, komárany, komárov, komárovce, 
komjatná, koňuš, koplotovce, koprivnica, koromľa, 
korunková, kostolec, kostolná - Záriečie, kostolná 
pri dunaji, koš, košariská, košarovce, košeca, ko-
šecké Podhradie, košice, košická Belá, košická Po-
lianka, košické oľšany, košický klečenov, koškovce, 
košťany nad turcom, košúty, kotešová, kovarce, ko-
žany, kožuchov, kožuchovce, kračúnovce, krahule, 
krajná Bystrá, krajná Poľana, krajná Porúbka, krajné, 
krajné čierno, krakovany, kráľová pri Senci, kráľov-
ce, kráľovský chlmec, krásna lúka, krásna ves, krás-
no, krásnovce, krásny Brod, kravany, krčava, kristy, 
krišľovce, krišovská liesková, krivá, krivany, krivé, 
krivoklát, krivosúd - Bodovka, kríže, krížovany, kri-
žovany nad dudváhom, krnča, kručov, krušetnica, 
krušinec, kružlov, kružlová, kučín, kuková, kunerad, 
kunešov, kurima, kurimka, kurov, kusín, kuzmice, 
kvačany, kvakovce, kvašov, kyjov, kysak, kysta

L
lackovce, lada, ladce, ladmovce, ladomirov, la-
domirová, lascov, laskár, lastomír, lastovce, laš-

kovce, lazany, lažany, lednica, lednické rovne, 
lefantovce, lekárovce, leles, lemešany, lenartov, 
leopoldov, lesíček, lesné, leštiny, ležiachov, li-
bichava, ličartovce, liesek, lieskovany, lieskovec, 
liešno, liešťany, lipany, lipník, lipníky, lipová, li-
povce, lipovec, liptovské kľačany, litmanová, livi-
na, livinské opatovce, livov, livovská Huta, lokca, 

lomná, lomné, lopúchov, ložín, Ľubeľa, 
lubina, Ľubiša, Ľubochňa, Ľubochňa, Ľu-
botice, Ľubotice, Ľubotín, Ľubovec, lúčina, 

lúčka, lúčky, luhyňa, lúka, lukačovce, 
lukavica, lukov, Ľutina, Ľutov, lužany 
pri topli

m
madunice, majcichov, majerovce, ma-
kovce, malá čausa, malá čierna, malá 
domaša, malá Hradná, malá ida, malá 

lodina, malá Poľana, malá tŕňa, malatiná, malcov, 
malčice, malé Borové, malé Hoste, malé kršteňa-
ny, malé lednice, malé ozorovce, malé raškov-

ce, malé trakany, malé uherce, malinová, 
malý čepčín, malý Horeš, malý kamenec, 

malý Slivník, malý Šariš, malženice, mar-
gecany, marhaň, markovce, maršová-rašov, mar-

tin, maškovce, matiaška, matovce, maťovské voj-
kovce, matysová, medvedie, medzany, medzianky, 
medzilaborce, melčice - lieskové, merník, mestisko, 
mičakovce, miezgovce, michal na ostrove, micha-
ľany, michalok, michalovce, miklušovce, miková, 
mikulášová, mikušovce, milhosť, milpoš, miňovce, 
mirkovce, miroľa, mlynárovce, mníchova lehota, 
modra nad cirochou, modrová, modrovka, mojtín, 
mokrance, mokroluh, moldava nad Bodvou, mora-
vany, moravany nad váhom, moškovec, mošovce, 
mošurov, motešice, mrázovce, mudrovce, mútne, 
myslina

n
nacina ves, nadlice, Ňagov, námestovo, necpaly, 
nedanovce, nedašovce, nedožery - Brezany, ne-
chválova Polianka, nemcovce, nemčice, nemečky, 
nemšová, neporadza, nesluša, nimnica, nitrianska 
Streda, nitrianske Pravno, nitrianske rudno, nit-
rianske Sučany, nitrica, nižná, nižná Hutka, nižná 
Jedľová, nižná kamenica, nižná myšľa, nižná ol-
šava, nižná Pisaná, nižná Polianka, nižná rybnica, 
nižná Sitnica, nižná voľa, nižné ladičkovce, nižné 
nemecké, nižný čaj, nižný Hrabovec, nižný Hrušov, 
nižný klátov, nižný komárnik, nižný kručov, nižný 
lánec, nižný mirošov, nižný orlík, nižný Slavkov, 
nižný tvarožec, nižný Žipov, norovce, nová dub-
nica, nová kelča, nová lehota, nová Polhora, nová 
Polianka, nová ves nad váhom, nováčany, nováky, 
nové mesto nad váhom, novosad, novoť, nový rus-
kov, nový Salaš, nový Život
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o
obišovce, oborín, obručné, očkov, ohradzany, 
okrúhle, okružná, olcnava, oľka, oľšavce, oľšavica, 
oľšavka, oľšinkov, oľšov, olšovany, omšenie, on-
davka, ondavské matiašovce, ondrašová, ondra-
šovce, opatovce, opatovce nad nitrou, opiná, opoj, 
oponice, oravská Jasenica, oravská lesná, oravská 
Polhora, oravská Poruba, oravské veselé, oravský 
Biely Potok, oravský Podzámok, orechová, oreské, 
orlov, ortuťová, osádka, osadné, osikov, ostratice, 
ostrov, ostrov, ostrovany, otrhánky, ovčiarsko, ov-
čie

p
Pakostov, Palín, Paňovce, Papín, Parchovany, Pari-
huzovce, Párnica, Partizánske, Pastuchov, Pavčina 
lehota, Pavľany, Pavlice, Pavlovce, Pavlovce nad 
uhom, Pčoliné, Pečeňady, Pečeňany, Pečovská nová 
ves, Peder, Perín - chym, Petkovce, Petrikovce, Pet-
rová, Petrova lehota, Petrovany, Petrovce, Petrovce 
nad laborcom, Piešťany, Pichne, Pinkovce, Piskorov-
ce, Plaveč, Plavnica, Plechotice, Plevník - drienové, 
Ploské, Pobedim, Podbiel, Podhorany, Podhradie, 
Podhradík, Podkylava, Podlužany, Podolie, Podska-
lie, Pochabany, Pokryváč, Poľany, Poliakovce, Po-
lianka, Poloma, Poluvsie, Poráč, Poriadie, Porostov, 
Poruba, Poruba pod vihorlatom, Porúbka, Poša, Po-
toky, Potôčky, Potvorice, Považany, Považská Bystri-
ca, Povina, Pozdišovce, Prašice, Pravenec, Pravotice, 
Práznovce, Prečín, Predmier, Prešov, Pribeník, Pribiš, 
Príbovce, Priekopa, Priepasné, Prievidza, Príkra, Prí-
slop, Prituľany, Proč, Prosačov, Pruské, Prusy, Pru-
žina, Pstriná, Ptičie, Ptrukša, Pucov, Púchov, Pusté 
čemerné, Pusté Pole, Pusté Úľany, Pušovce

r
rabča, rad, radatice, radobica, radoma, radošov-
ce, radvaň nad laborcom, radvanovce, rafajov-
ce, rajčany, rajec, rajecká lesná, rákoš, rakovčík, 
rakovec nad ondavou, rakovice, rakovo, rakša, 
rankovce, raslavice, ratkovce, ratnovce, ratvaj, 
ráztočno, ražňany, reca, regetovka, remeniny, 
remetské Hámre, renčišov, repejov, rešica, rešov, 
richvald, rohožník, rokycany, rokytov, rokytov pri 
Humennom, rovné, rozhanovce, roztoky, rožko-
vany, rudlov, rudnianska lehota, rudník, rudno, 
ruská, ruská kajňa, ruská nová ves, ruská Poruba, 
ruská voľa, ruská volová, ruskov, ruskovce, ruský 
Potok, ružindol, rybany

s
Sabinov, Sačurov, Sady nad torysou, Sebedražie, 
Seč, Sečovce, Sečovská Polianka, Sedliacka dubová, 
Sedlice, Sedliská, Sedmerovec, Sejkov, Selec, Seňa, 
Senec, Seniakovce, Senné, Sereď, Sihelné, Siladice, 
Sirník, Skačany, Skalka nad váhom, Skároš, Sklabiňa, 

Sklené, Skrabské, Skýcov, Sládkovičovo, Slančík, Sla-
nec, Slanská Huta, Slanské nové mesto, Slatina nad 
Bebravou, Slavkovce, Slavnica, Sliepkovce, Slivník, 
Slopná, Slovany, Slovenská kajňa, Slovenská nová 
ves, Slovenská volová, Slovenské krivé, Slovenské 
nové mesto, Slovenské Pravno, Smilno, Smižany, 
Snakov, Snina, Soblahov, Soboš, Sobrance, Socov-
ce, Sokoľ, Sokoľany, Soľ, Solčany, Solčianky, Soľnič-
ka, Soľník, Somotor, Sopkovce, Spišská nová ves, 
Spišské Bystré, Spišské tomášovce, Spišské vlachy, 
Spišský Hrušov, Stakčín, Stakčínska roztoka, Stanča, 
Stankovce, Stará Ľubovňa, Stará turá, Staré, Staš-
kovce, Stebnícka Huta, Stebník, Stránske, Strážne, 
Strážske, Streda nad Bodrogom, Stretava, Stretavka, 
Streženice, Stročín, Stropkov, Stuľany, Sučany, Su-
chá dolina, Suchá Hora, Suchá nad Parnou, Suché, 
Sukov, Súlovce, Svätá mária, Svätuš, Svätuše, Sve-
repec, Sveržov, Svetlice, Svidnička, Svidník, Svinia, 
Svinica, Svinice, Svinná, Svit

Š
Šamudovce, Šandal, Šarbov, Šarišská Poruba, Šariš-
ská trstená, Šarišské Bohdanovce, Šarišské čierne, 
Šarišské dravce, Šarišské Jastrabie, Šarišské micha-
ľany, Šarišské Sokolovce, Šarišský Štiavnik, Šašová, 
Šelpice, Šemetkovce, Šemša, Šiba, Šindliar, Šípkové, 
Široké, Šišov, Špačince, Štefanov nad oravou, Šte-
fanovce, Štefurov, Šterusy, Štôla, Štvrtok, Šúrovce, 
Šutovce

t
Ťapešovo, tarnov, tašuľa, teplička, teriakovce, ter-
ňa, tibava, tichý Potok, timoradza, tisinec, tokajík, 
topoľa, topoľčany, topoľovka, torysa, torysky, to-
varné, tovarnianska Polianka, tovarníky, trakovice, 
trebatice, trebejov, trebichava, trebišov, trebosto-
vo, trenčianska teplá, trenčianska turná, trenčian-
ske Bohuslavice, trenčianske Jastrabie, trenčianske 
mitice, trenčianske Stankovce, trenčianske teplice, 
trenčín, trhovište, trnava, trnava pri laborci, trnáv-
ka, trnkov, trnovo, tročany, trsťany, trstená, trstené 
pri Hornáde, tuhrina, tuchyňa, tulčík, turany nad 
ondavou, turcovce, turček, turčianky, turčianske 
Jaseno, turčianske kľačany, turčianske teplice, tur-
čiansky Ďur, turčiansky Peter, tureň, turnianska 
nová ves, tušice, tušická nová ves, tvrdomestice, 
tvrdošín

u
ubľa, Úbrež, udavské, udiča, Údol, uhrovec, uhrov-
ské Podhradie, ulič, uloža, uzovce, uzovské Pekľany, 
uzovský Šalgov

v
vagrinec, vajkovce, valaliky, valaská Belá, valaská du-
bová, valaškovce (vojenský obvod), valča, valentovce, 



15i n f o r m ač n á  P r í r u č k a  P r e  S ta r o S to v  o B c í  S r

valkovce, vaniškovce, vápeník, varadka, varechovce, 
varhaňovce, vasiľov, vavrečka, vavrinec, vechec, veľa-
ty, veľká čausa, veľká Hradná, veľká ida, veľká lehota, 
veľká lodina, veľká mača, veľká tŕňa, veľké Bierov-
ce, veľké Borové, veľké držkovce, veľké Hoste, veľké 
chlievany, veľké kapušany, veľké kostoľany, veľké 
kršteňany, veľké orvište, veľké ozorovce, veľké raš-
kovce, veľké revištia, veľké Slemence, veľké trakany, 
veľké uherce, veľké Úľany, veľkrop, veľký čepčín, veľ-
ký folkmar, veľký grob, veľký Horeš, veľký kamenec, 
veľký klíž, veľký Slivník, veľký Šariš, veľopolie, velušov-
ce, veselé, vikartovce, viničky, vinné, vislanka, vislava, 
visolaje, višňov, višňové, vitanová, víťaz, víťazovce, 
vlača, vladiča, vlčkovce, vlkovce, voderady, vojany, 
vojčice, vojka, vojnatina, vojtovce, voľa, volica, vra-
nov nad topľou, vrbnica, vrbové, vršatské Podhradie, 
vrútky, vtáčkovce, vydrník, vysočany, vysoká, vysoká 
nad uhom, vysoké tatry (Starý Smokovec), vyškovce, 
vyšná Hutka, vyšná Jablonka, vyšná Jedľová, vyšná 
kamenica, vyšná myšľa, vyšná olšava, vyšná Pisaná, 
vyšná rybnica, vyšná Sitnica, vyšná Šebastová, vyšná 
voľa, vyšné ladičkovce, vyšné nemecké, vyšné reme-
ty, vyšné repaše, vyšný čaj, vyšný Hrabovec, vyšný 
Hrušov, vyšný kazimír, vyšný klátov, vyšný komárnik, 
vyšný kručov, vyšný mirošov, vyšný orlík, vyšný Slav-
kov, vyšný tvarožec, vyšný Žipov

Z
Zábiedovo, Záborie, Záborské, Záhor, Záhradné, 

Zákamenné, Zalužice, Zamarovce, Zámutov, Zatín, 
Závada, Závadka, Zavar, Zázrivá, Zbehňov, Zbojné, 
Zborov, Zbudská Belá, Zbudské dlhé, Zbudza, Ze-
leneč, Zemianske Podhradie, Zemplín, Zemplínska 
nová ves, Zemplínska Široká, Zemplínska teplica, 
Zemplínske Hámre, Zemplínske Hradište, Zemplín-
ske Jastrabie, Zemplínske kopčany, Zemplínsky 
Branč, Zlatá Baňa, Zlaté, Zlatník, Zlatníky, Zliechov, 
Zubák, Zuberec, Zubné, Zubrohlava, Zvončín

Ž
Žabokreky, Žabokreky nad nitrou, Žakarovce, Žalo-
bín, Žarnov, Žaškov, Žbince, Ždaňa, Žehňa, Železník, 
Želmanovce, Žipov, Žitná - radiša, Žlkovce, Župčany



kde získam odpovede na konkrétne otázky, 
ktoré zaujímajú obyvateľov dotknutých obcí?

na bezplatnej infolinke

0800 168 500

v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00

na e-mailovej adrese

info@digimedia.sk

Základné informácie a odporúčania pre 
spotrebiteľov na internetovej adrese

www.digimedia.sk

technické informácie o digitálnom príjme 
a kontakty na servisných technikov na internetovej 
adrese

www.dvbt.towercom.sk

konkrétne informácie o zariadeniach vhodných 
pre príjem digitálneho terestriálneho televízneho 
vysielania na stránke výskumného ústavu spojov

www.vus.sk

Pre mdvrr Sr vyrobila Htc media consulting, s. r. o.


