
 
Správa o priebehu a výsledkoch ZPC     

 
 

1. Účel cesty: Účasť na multilaterálnom predkoordinačnom rokovaní – na  prípravu RRC 06   
 
2. Navštívený štát: POĽSKO- VARŠAVA 
 
3. Termín cesty: 23.11.  až  27.11.2004 
 
4. Mená účastníkov cesty:  Ing. Prečuchová Alžběta 
 
5. S kým sa konali rokovania: Litva, Estónsko, Belorusko, Lotyšsko,Polsko, Moldava, Ukrajina, 

Ruská federácia (CZE – ako pozorovateľ) 
6.  
7. Obsah rokovaní a konkrétne výsledky:        
 
 

Dôvodom ZPC bola účasť na multilaterálnom predkoordinačnom rokovaní administrácií  
Českej republiky ( ako pozorovateľ), Poľska a  Slovenskej republiky s krajinami Východnej 
Európy (Beloruskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Moldavou, Ruskou federáciou a 
Ukrajinou ). Toto rokovanie bolo zorganizované ako pokračovanie rokovani a v Nide –Litva 
2004, tohto roku - na základe pozvania Poľskej administrácie. 
 
Poľská a Slovenská administrácia sa od začiatku roka 2004 zúčastňujú predkoordinačných 
rokovaní technických expertov, ktorých koordinátorom je Nemecko. Ich DVB-T a T-DAB 
plány sú už rozpracované. 
Zostávajúce problémy by sa mali vyriešiť do februára roku 2005. 
 
Na začiatku rokovania každá  administrácia predstavila súčasný stav vo vysielaní digitálnej 
televízie.  
Slovensko informovalo zúčastnených o spustení digitálneho pilotného projektu v Košiciach-
Prešove na kanále 44 a o ďalších dvoch pilotných projektoch – Bratislava 66 a Banská 
Bystrica-Zvolen  59, ktoré by sa mali zrealizovať v tomto roku. 
 
Potom každá krajina  predstavila svoje plánovanie ohľadne DVB-T a T-DAB. 
Pri porovnaní stavu s ostatnými Východnými krajinami, môžeme skonštatovať, že Slovensko  
je vplánovaní ďaleko  pred týmito krajinami. 
Napríklad Estónsko ešte stále nevie, koľko vrstiev v pásme VHF bude plánovať. 
 
Ruská federácia  ako koordinátor Nida skupiny - okrem Poľska a Slovenska- odprezentovala 
analýzu a  náčrt tvorby DVB-T plánu dotknutých krajín na princípe konverzie vysielačov z 
Plánu ST 61.  Podrobný zápis o tejto analýzy bude súčasťou Správy z tohoto rokovania , ktorá 
bude zaslaná e-mailom. 
 
Ďalší priebeh rokovania bol v pracovných skupinách. Krajiny sa zadelili  do pracovných 
skupín podľa susediacich krajín a podľa naliehavosti problémov, ktoré treba riešiť. 
Pre Slovenskú delegáciu bolo nevyhnutné vyriešiť si východnú hranicu s Ukrajinou. 
Keďže plány  Slovenska v pásme UHF boli vytvárané s ohľadom na základné vysielače z 
Plánu ST 61,  susediacich krajín, a tieto plány boli ešte dlho pred týmto rokovaním zaslané 



Ukrajine a RF- ako koordinátorovi, Ukrajinská administrácia už vedela, kde by mohli nastať 
problémy pri spájaní plánov.  Svoj plán na našej hranici oprela o svoje existujúce vysielače 
ST 61.  
Po analýze tohoto plánu SVK navrhlo minimálne zmeny, nutné k vzájomnej kompatibilte 
- len zmenu veľkosti alotmentov, ktoré sú v blízkosti našich hraníc –a tento návrh odovzdalo 
Ukraine. Výsledok bude zaslaný na TÚ SR elektronickou poštou. 
Ohľadne T-DAB-u je situácia komplikovanejšia, pretože sa jedná o to, že Ukrajina bude 
 T-DAB plánovať, ale neskôr. Je to o to zložitejšie, že posledný termín na odovzdanie plánov 
do ITU je 28.2.2005. Nebude kedy tieto plány zosúladiť, jedine ak by bo opäť akceptovaný 
SVK plán. 
V pásme VHF SVK plánuje 1 multiplex pre DVB-T a 2 dodatočné vrstvy pre T-DAB okrem 
už naplánovaných vrstiev v dohode  Wiesbaden 95  a Maastricht 02. 
Poľská admisnitrácia úplne zmenila svoj plán z Wie´95. Ten musel byť na základe návrhu 
SVK modifikovaný, pretože nebols naším plánom kompatibilný. Ďalej Poľsko SVK vytýkalo 
to, že z plánu Wie ´95 má SVK 1 a 2/3 vrstvy  v pásme VHF a mnoho iných krajín len jednu. 
Lenže vzhľadom na iné služby v pásme L má Slovensko len jednu vrstvu oproti 
inýmmkrajinám, ktoré tam majú po 2 vrtsvy. SVK argumentovalo, že sa jedná o 5 vrstiev pre 
T_DAB celkovo a tam je rovnocenný prístup zachovaný. 
Otázka ostáva otvorená ale SVK je odhodlané  zachovať originálny plán Wiesbaden 95. 
Ďalšie rokovanie tejto skupiny bude v januári. 
 
 
Ďalšie predkoordinačné rokovania: 
Ďalšie rokovanie je naplánované na 16. až 17. decembra 2004  v Budapešti. 
Pokračovanie tohto rokovania je plánované na január 2005 –ale žiadna krajina sa nevyjadrila 
kladne k otázke  kde by to mohlo ďalej byť. 
 
 
Otvorené problémy: SVK T-DAB  - Poľsko  kanál 12,  
                                 Pridelenie kanálu 28 pre oblasť Nitra. – problém s AUT  
                                 Problémy s HNG plánom  
                                   
8. Ako budú využité výsledky a ďalší postup realizácie spolupráce: 
 
Toto rokovanie je dôležité z hľadiska prípravy jednotného digitálneho plánu na RRC 06. 
Vzhľadom na doporučenie CEPT-u sú tieto predkoordinačné rokovania veľmi vítané, pretože 
uľahčia plánovaciemu tímu ITU zosúladiť jednotlivé požiadavky a uplatniť rovnocenný 
prístup ku frekvenčnému spektru. 
        
Zoznam dovezenej dokumentácie a kde je uložená:  
Protokol zo zasadania technických expertov. Je v papierovej aj elektronickej forme v angl.  
jazyku  - Ing. Prečuchová. 
 
 
 
Správu vypracoval:  Ing. Prečuchová Alžbeta 
 
 
V Bratislave dňa:   29.11.2004 
 



 
 


