
  

   

Prinášame Vám viac TV 

kanálov v Gánovciach.  

Bude nutná zmena  

kanálového rastra.  

Vážený zákazník, 

oznamujeme Vám, že v rámci zvyšovania kvality služieb uskutoční spoločnosť Slovanet v priebehu 

utorka 20. 3. 2018 technologické vylepšenie siete káblovej televízie v Gánovciach, vďaka 

ktorému sa rozšíri počet vysielaných TV staníc a zároveň zabezpečí technické úpravy potrebné 

pre správny prenos signálu EPG (elektronického programového sprievodcu) v káblovej sieti. 

Cena za využívanie televíznej služby pritom pre Vás zostane nezmenená.  

Viac TV kanálov Vašej káblovky 

Do ponuky Vašej televízie bezplatne pridáme 3 tematické televízne kanály: športový Eurosport 2, 

detský Rik TV a kanál TLC určený najmä ženám. Veríme, že rozšírenú televíznu ponuku oceníte! 

Zmena kanálového rastra a prerušenie vysielania dňa 20. 3. 2018 

Pre vyššie uvedené zmeny a vylepšenia bude od 20. 3. 2018 nevyhnutná zmena vysielacieho 

rastra a tým aj usporiadania staníc. Bude preto potrebné, aby ste si následne preladili Váš TV 

prijímač (alebo externý DVB-T prijímač) a podľa potreby preusporiadali poradie doterajších a nových 

TV kanálov. Niektoré typy prijímačov zmenu zaznamenajú automaticky, na ostatných môže byť 

potrebné stanice preladiť alebo ich aj preusporiadať. Pripravovaný nový raster rozloženia 

jednotlivých TV staníc pre Vás uvádzame na nasledujúcej strane.  

Oznamujeme Vám zároveň, že v priebehu utorka 20. 3. 2018 v doobedňajšom čase (približne 

medzi 8-12h.) môže nastať aj nevyhnutné prerušenie vysielania káblovej televízie.  

Kontakty v prípade Vašich otázok  

 PRELADENIE STANÍC a TV PRIJÍMAČA: kontaktujte zákaznícke centrum Slovanet –

oddelenie technickej podpory:  tel.: (052) 28 28 208 (voľba č. 2), e-mail: 

technickapodpora@slovanet.net  

 DOKÚPENIE SET-TOP BOXU ALEBO INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH: kontaktujte 

zákaznícke centrum Slovanet – oddelenie služieb zákazníkom,  tel.: (052) 28 28 208 (voľba 

č. 1), e-mail: sluzbyzakaznikom@slovanet.net  

 POBOČKA SLOVANET POPRAD: navštíviť nás môžete aj osobne v pobočke na ul. 

Ludvíka Svobodu 73 (otvorené v prac. dňoch v čase 8–17. h. okrem obeda 12:00 – 12:30; 

v Po a Str do 18. h.), e-mail: info@slovanet.sk, tel. čísla: (052) 28 28 575 a 0918 908 130. 

Ďakujeme za pochopenie nutnosti preladenia staníc a veríme, že nové TV kanály oceníte. 

S pozdravom 

 
 
 
 
 

Martin Obžera  

vedúci Oddelenia služieb zákazníkom, Slovanet, a. s.  

(15. 3. 2018) 

Oznam zákazníkom káblovej TV 

Slovanet v obci Gánovce 
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Nový kanálový TV raster v Gánovciach od 20. 3. 2018 

Vážení zákazníci, spoločnosť Slovanet v utorok 20. 3. 2018 rozšíri počet TV staníc vysielaných 

v káblovej sieti v Gánovciach a zvýši kvalitu zobrazovania EPG. V tejto súvislosti nastane 

aj nevyhnutné preladenie televíznych staníc. Prosíme Vás, prelaďte si následne kanály aj 

na Vašom TV prijímači (alebo externom DVB-T prijímači). Ďakujeme! 

Programová ponuka – TV raster (DVB-T) 

č. kanál stanica frekvencia 

1. E5 Jednotka HD, Dvojka HD, SK rádiá 177,50 

2. E6 Dajto HD, TA3 HD 184,50 

3. E7 Wau HD, TV Paprika 191,50 

4. E8 TV LUX, Rik TV, test 198,50 

5. E9 Kežmarská TV, TV Poprad 205,50 

6. E10 ČT 1 HD, ČT 2 HD, Šlágr 212,50 

7. E11 JOJ HD, JOJ Plus HD 219,50 

8. E12 Markíza HD, Doma HD 226,50 

9. C25 Filmbox, Disney, Minimax 506,00 

10. C26 Animal Planet, Discovery, Viasat Nature, Viasat History 514,00 

11. C27 Nova Sport 1 HD, Arena Sport 1, Sport 1 522,00 

12. C28 Viasat Explore/Spice, E! Entertainment, Spektrum 530,00 

13. C29 Prima Plus HD, ČT 24, test 538,00 

14. C30 Nova International, test, test 546,00 

15. C31 BBC World, Eurosport 1 HD, TLC 554,00 

16. C32 Očko TV, Eurosport 2 HD, Blue Hustler 562,00 

Ako si naladiť digitálny príjem 

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

TV prijímače ho už umožňujú automaticky) alebo prostredníctvom externého set-top boxu. Ak máte 

externý set-top box, ladenie je potrebné spustiť na ňom a nie na TV.  

Stručný postup ladenia: Postupujte podľa návodu k 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. Pri TV prijímačoch značky LG môže byť 

potrebné nastaviť krajinu Nemecko, čo spôsobí, že sa TV prepne aj do módu DVB a naladí aj 

digitálne stanice. 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 tabuľky prehľadu programovej ponuky. 

Ak v domácnosti využívate viaceré TV prijímače, resp. aj videorekordér s podporou DVB-T, 

preladenie je potrebné uskutočniť na všetkých z nich.  

 

 

 

 

Slovanet – Gánovce – Prinášame Vám viac TV kanálov a od 20. 3. 2018 sa zmení aj raster káblovej televízie. 


