
 
 

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA 

o zmenách v službách SATROanalog, SATROdigital a touchTV 

 
Vážení zákazníci  
 
V súvislosti  so zaradením RTVS Šport sa tieto  zmeny uskutočnia v pondelok,  
20. decembra 2021. 
 

Služba SATROanalog 
 
KDS GALANTA 
Stanica RTVS Šport bude pridaná do rastra na 9. kanáli (161,25MHz), ktorý JE potrebné 
doladiť na vašom televízore. V minulosti (do 10/2019) bol na tejto pozícii vysielaný kanál 
TuTy. Ostatné stanice ostávajú bez zmeny. 
 
KDS NITRA 
Stanica Dajto bude premiestnená na pozíciu po stanici Prima Cool (55.k., 743,25MHz).  
Stanica Prima Cool bude zo služby SATROanalog vypnutá, ale naďalej je vo vašej lokalite  
dostupná v službe SATROdigital, balíček KLASIK.  
Na pozícii po stanici Dajto nájdete novú športovú stanicu RTVS Šport (24.k., 495,25MHz). 
Pre sledovanie premiestnených a pridaných staníc NIE JE potrebné prelaďovať váš 
televízor! 
 
KDS TOPOĽČANY, MYJAVA, BREZOVÁ POD BRADLOM 
Stanica RTVS Šport bude pridaná do rastra na pozíciu po doterajšej detskej stanici KiKa.  
Stanica KiKa bude zo služby SATROanalog vypnutá, ale naďalej je vo vašej lokalite  
dostupná v službe SATROdigital, balíček KLASIK.  
Pre sledovanie premiestnených a pridaných staníc NIE JE potrebné prelaďovať váš 
televízor! 
 
Pre sledovanie staníc Prima Cool a Kika, ako aj iných staníc, si vám dovoľujeme odporučiť, 
aby ste si objednali službu SATROdigital.  
Prechodom na službu SATROdigital, získate nielen možnosť sledovať oveľa väčšie 
množstvo staníc a väčšinu z nich aj s vyššou HD kvalitou vysielania. 
 
 

SATROdigital 
Vďaka letnému rozšíreniu kapacity služby SATROdigital o nový multiplex č.18 v všetkých 
sieťach KDS (káblové rozvody) a MVDS (vzdušná optika), môžete už teraz sledovať 
regionálnu stanicu CETV aj v HD rozlíšení. Od októbra môžete sledovať aj novú športovú 
stanicu JOJ Šport HD. Stanica CETV je súčasťou balíčka MINI, stanicu JOJ Šport nájdete 
v balíčku KLASIK služby SATROdigital a aj v službe touchTV.  
 
Od pondelka, 20. decembra 2021 zaraďujeme novú stanicu RTVS Šport v HD verzii. 
Stanica RTVS Šport bude zaradená do balíčka MINI služby SATROdigital a aj do služby 
touchTV. Šport bude v novom multiplexe č.18, na mieste, ktoré je teraz označené ako 
„Rezerva 5“. 



 
V januári ďalej zaradíme stanicu HGTV (Home&Gardening) v HD verzii do balíčka KLASIK 
a tiež do služby touchTV. HGTV je nová, lokalizovaná, stanica na slovenskom trhu, z 
produkcie spoločnosti Discovery. Stanica sa zameriava na domáce, záhradné a kutilovské 
témy. HGTV bude tiež v novom multiplexe č.18, na mieste, ktoré po ladení bude označené 
ako „Rezerva 4“. 
 
Pre ich sledovanie je potrebné doplniť nový multiplex č.18 individuálnym ladením 
(odporúčame to hlavne pri TV s CAM modulom, pretože neovplyvní vlastné zoradenie 
ostatných staníc) alebo iba jednoducho ladiť automaticky všetky stanice, t.j. vrátane 
tých nových (odporúčame pri digitálnych prijímačoch, pretože tie ich automaticky 
umiestnia medzi stanice blízkeho zamerania). 
 
Ak máte predplatený programový balíček MAGYAR, už začiatkom roka 2022 pre vás 
chystáme jeho ďalšie rozšírenie. 
 
Doplnenie multiplexu č.18 v jednotlivých sieťach: 
 
UPOZORNENIE: Multiplex č.18 ladiť iba na TV s CAM modulom alebo HD digitálnych 
prijímačoch. Neladiť na SD digitálnych prijímačoch! 
 

Sieť: Individuálne doladenie: 
frekv. MUX#18 

Automatické ladenie: 
ID siete / štart. frekv. 

KDS Nitra 458MHz 143 / 378MHz 

KDS Topoľčany 266MHz 160 / 282MHz 

KDS Galanta 442,25MHz 64 / 314,25MHz 

KDS Myjava 282,25MHz 159 / 314,25MHz 

KDS Brezová pod Bradlom 266MHz 161 / 314MHz 

KDS Šurany 386MHz 148 / 346MHz 

MVDS Nitra 386MHz 174 / 346MHz 

MVDS Bratislava 530MHz 182 / 362MHz 

MVDS Bratislava – Devínska Kobyla 530MHz 183 / 362MHz 

doporučujeme pri: TV s CAM modulom digitálnych prijímačoch 

 
 

touchTV 
Už od októbra môžete sledovať novú športovú stanicu JOJ Šport aj v HD rozlíšení, ktorá je 
súčasťou balíčkov KLASIK a KOMFORT služby touchTV.  
 
Od pondelka, 20. decembra 2021 zaraďujeme novú stanicu RTVS Šport, taktiež aj v HD 
rozlíšení. Stanica RTVS Šport bude súčasťou všetkých balíčkov, t.j. MINI, MINI+, KLASIK a 
KOMFORT služby touchTV.  
 
V januári chystáme ďalšie, veľmi zaujímavé, rozšírenie ponuky staníc v službe touchTV, o 
ktorej vás budeme vopred a včas informovať. 
 
V ponuke našich zariadení pribudol nový, výborne vybavený a výkonný Android TV box – 
Strong 202 Ematic. Zabudovaný Ethernet port zvyšuje spoľahlivosť pripojenia a výkonný 



procesor zrýchľuje odozvu systému a podporuje 4k (UHD) obsah. Mimochodom, aj ten sa 
čoskoro objaví v ponuke služby touchTV. 
 
 

 
Vážení zákazníci 
 
Bližšie informácie vám poskytneme na 0850 111 000.   
Podrobnejšie aktualizované cenníky jednotlivých služieb aj lokalít nájdete na: 
https://www.satro.sk/dokumenty-na-stiahnutie 

 
Želáme  vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2022! 
 
Vaše SATRO 


