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Základný cenník služieb OSBD Čadca 

TELEVÍZIA + INTERNET 

(„TV+INT“) 
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DIGITÁLNA TELEVÍZIA 
 

MINI balík DIGI:  

3,30 EUR s DPH mesačne  

Zoznam programov: 

M
IN

I b
al

ík
 D

IG
I Cena balíka 3,30 € s DPH/mesačne 

STV1 SD TV8 HD ČT 1 SD ČT D 

STV2 SD NOE ČT 2 SD 
Infokanál 
OTS s.r.o. 

KTV LUX 
ČT 24 

SD 
STV 3 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky 

a k tomu rozšírený 

CS balík DIGI 

2,20 EUR s DPH mesačne,  

Zoznam programov: 

C
S 

  b
al

ík
  D

IG
I 

Cena balíka 2,20 € s DPH/mesačne 

STV1 HD 
Dajto HD 

CS Film ČT 1 HD 
JOJKO 

Promo 4 

STV2 HD JOJ HD 
CS 

Mistery 
ČT 2 HD 

TV France 
24 

Promo 5 

Markíza HD JOJ HD + 1 CS Horor ČT 24 HD Promo 1 Promo 6 

Markíza + 
1HD 

WAU HD 
CS 

History 
ČT ART Promo 2 Promo 7 

DOMA HD 
JOJ PLUS 

HD 
TA3 HD ČT D Promo 3 Promo 8 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky. Promo programy nie sú  garantované a môžu sa 

meniť podľa  aktuálnej ponuky poskytovateľov programovej ponuky. 

 

Uvedený balík je možné zakúpiť iba k MINI  balíku DIGI  v nasledovnej 

cene: 

 

MINI balík DIGI CS balík DIGI MINI balík DIGI a k tomu CS balík DIGI 

3,30 € 2,20 € 5,50 €* 

*Ponuka platí pri objednaní si digitálnej TV s viazanosťou. Ceny sú uvedené vrátane DPH a cena zahŕňa 

mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby využívania služby. 

 

V cene služby 5,50€  je zahrnutý MINI balík DIGI a k tomu CS balík DIGI. Na sledovanie je 

potrebné si zakúpiť na OSBD Čadca CAM modul* 45,60 Eur s DPH alebo Set-top box 

(STB)* *v cene 60,- EUR. Zariadenie STB alebo CAM modul je nevyhnutne potrebné mať 

k tomu, aby  mohla byť sledovaná digitálna televízia od OSBD Čadca.  



* CAM modul – karta, ktorá sa zasunie do TV prijímača. 

* *  Set-top box  (STB) – zariadenie pripojené ku TV prijímaču od OSBD na dekódovanie programu, 

ktorý má AV alebo HDMI vstup 

 

 Ponuka platí pri objednaní si digitálnej televízie s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane  

 DPH a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 

 

 

 

ZÁKLADNÝ balík DIGI:  

9,34 EUR s DPH mesačne  

Zoznam programov: 

 

 
    

  

Zá
kl

ad
n

ý 
b

al
ík

 D
IG

I 

Cena balíka 9,34 €  s DPH/mesačne 

STV1 HD 
JOJ 

CINEMA 
HD 

Boomerang 
Arena Sport 

1  TV FRANCE 
24 

ČT 1  SD Promo 8 

STV2 HD AXN 
National 

Geographic 
Channel 

Arena Sport 
2  

ČT -D 
ČT 2 SD Promo 9 

Markíza HD 

FilmBox 

National 
Geographic 

Channel 
Wild HD 

TV8 HD ČT ART STV3 Promo 10 

Mrakíza 
HD+1 

Prima Plus 
Viasat 

Explorer 
NOE CNN 

Promo 1 
Promo 11 

Doma HD 
CS Film 

Viasat 
History 

LUX 
Relax Promo 2 

Promo 12 

Dajto HD 
CS HOROR 

Viasat 
Nature 

KTV STV 1 SD 
Promo 3 

Promo 13 

JOJ HD CS History Šláger 1 
Infokanál 
OTS s.r.o. 

STV 2 SD 
Promo 4 

Promo 14 

JOJ  + 1 HD CS Mystery Šláger 2 ČT 1 HD JOJ SD Promo 5 Promo 15 

JOJ + HD JOJKO Rebel ČT 2 HD JOJ+ SD Promo 6 Promo 16 

WAU HD 
Carton 

network 
TA 3 HD ČT24 HD  TA 3 SD 

Promo 7 
Promo 17 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky. Promo programy nie sú  garantované a môžu sa 

meniť podľa  aktuálnej ponuky poskytovateľov programovej ponuky. 

 

V cene služby je zahrnutý Základný balík DIGI. Na sledovanie je potrebné si zakúpiť CAM 

modul* v cene 45,60 EUR, alebo Set-top box (STB) ** v cene 60,- EUR. Zariadenie STB 

alebo CAM modul je nevyhnutne potrebné mať k tomu, aby  mohla byť sledovaná digitálna 

televízia od OSBD Čadca.  

* CAM modul – karta, ktorá sa zasunie do TV prijímača. 

**   Set-top box  (STB) – zariadenie pripojené ku TV prijímaču od OSBD na dekódovanie programu, 

ktorý má AV alebo HDMI vstup 

 

 



Ponuka platí pri objednaní si digitálnej TV s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane DPH a cena 

zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 

ROZŠÍRENÝ balík DIGI:  

8,00 EUR s DPH mesačne  

Zoznam programov: 
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky. Promo programy nie sú  garantované a môžu sa 

meniť podľa  aktuálnej ponuky poskytovateľov programovej ponuky. 

 

 

      

 

R
o

zš
ír

e
n

ý 
b

al
ík

 D
IG

I Cena balíka 8,00 s DPH/mesačne  
 

Filmbox 
Premium 

AXN Black Očko 
EroXXX 

Promo 22 Promo 27   

FilmBox + 
Auto motor 
a šport HD 

Očko star Očko Expres Promo 22 Promo 28 

 Filmbox Extra 
HD 

Sport 5 EroX Promo 19 Promo 24 Promo 29 

 Filmbox Family  Fight Box Docubox Promo 20 Promo 25 Promo 30 

 
AXN White 

Fishing and 
Hunting 

Promo18 Promo 21 Promo 26 Promo 31 

 

         

Uvedený balík je možné zakúpiť iba k Základnému  balíku DIGI.  V cene 

služby 17,34€  je zahrnutý Základný  balík DIGI a k tomu Rozšírený  balík 

DIGI. 

 

 

Základný balík DIGI  
 

Rozšírený balík DIGI 
 

Rozšírený balík DIGI  + Základný 
balík DIGI  

 
 

9,34 € 8,00 € 17,34€* 
*Ponuka platí pri objednaní si digitálnej TV s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane DPH 

a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 

 

 

Komplet DIGI TKR         18,34 € mesačne 
Programový balíček obsahuje: 

 Základný DIGI balík  

 Rozšírený balík DIGI 

 jednorazová zľava na zariadenie v cene 45,60 € 

 jednorazová zľava na zriadenie individuálnej TV hviezdicovej prípojky 

v cene 30 €  

Základný DIGI balík  
Rozšírený 
DIGI balík 

Set-top-
box/CAM modul 

Hviezdicová 
prípojka 

Komplet DIGI TKR  - 
Akciová cena 

10,34 € 8 € 45,60 €   0 € 30 €   0 € 18,34 € 

 



*Ponuka platí pri objednaní si digitálnej TV s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane DPH 

a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 

 

Základný balík +        13,49 € mesačne 

V cene základného balíka plus je zahrnutý  

-  Základný DIGI balík  

-  Set-Top-box alebo CAM modul v cene 45,60 €  

-  individuálna TV hviezdicová prípojka v cene 30 €  

Balík je poskytovaný s viazanosťou 24 mesiacov.  

 

Základný  

balík DIGI  

Set-Top-box/  

CAM modul  

 

Individuálna TV 

hviezdicová prípojka 

 

Základný  

balík +  

10,34 € 45,60 €  30 € 13,49 €* 

*Ponuka platí pri objednaní si digitálnej TV s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane DPH 

a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 

 
Ceny zariadení: 

 Jednorazová úhrada:  

CAM modul      45,60 €   

CAM modul CI+    45,60 € 

STB HD                           60,00 € 

Modem Cisco EPC 3925   24,00 € 

Router Fritzbox 6360    39,90 € 

Ceny STB (STB alebo cam modulov) sa môžu meniť podľa nákupnej ceny zariadenia 

poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostupnosti zariadení na trhu 

alternatívnu náhradu.  

Prenájom:  

Za prenájom  Set-top-box alebo CAM modulu pri viazanosti na  dva roky je mesačný 

poplatok nasledovný:  

CAM modul CI/CI+    1,90 €/mesiac  

Set-top-box HD                        2,50 €/mesiac 

Po uplynutí dvoch rokoch  sa zariadenia stáva majetkom zákazníka.  

  

Jednorazové platby: 

Zriadenie koncového bodu siete (existujúci rozvod)    0,0 € 

Zriadenie koncového bodu siete (TV hviezdicová prípojka) 30,00 € 

Zriadenie koncového bodu siete (multimediálna prípojka)  43,20 € 

Znovuzriadenie koncového bodu siete    10,00 € 

Prekládka koncového bodu siete     35,00 € 



Servisný zásah (za každú začatú hodinu)    10,00 € 

Ďalšie CAM moduly - karty (set-top boxy) 

k základnej karte (ku set-top boxu) 

 
Zákazník môže mať k základnej karte  alebo ku set-top-boxu aktivované ešte maximálne dve 

ďalšie karty (set-top boxy) za podmienky používania týchto kariet (set-top-boxov) v tej istej 

domácnosti ako je aktivovaná základná karta (set-top box).  

Po zakúpení karty (set-top boxu) na OSBD Čadca podľa cien uvedených vyššie, za druhú 

alebo tretiu kartu (set-top-box), na ktorej sú aktivované rovnaké programové balíčky ako na 

základnej karte (set-top-boxe) bude zákazníkovi účtovaný mesačný servisný poplatok  

2,- EUR mesačne za každú kartu (set-top box).  

 

 

Internet 

 

 Vysoká rýchlosť pripojenia  

 Časovo a dátovo neobmedzené pripojenie  

 Jednoduchá inštalácia – inštalácia pripojenia pomocou samo inštalačného 

návodu  

 Možnosť využiť spolu s digitálnou televíziou 

 

 

Cenník služieb internet 

 
 

Názov 
Prenos. rýchlosť 

Mbit/s 

Cena pri 24 m 

viazanosti v €  

Cena bez 

viazanosti v €  

OSBD net 1 2/2 5,99* 7,49 

OSBD net 2 5/5 8,99 10,49 

OSBD net 3 10/10 11,99 14,99 

OSBD net 4 15/10 14,99 22,49 

OSBD net 5 20/10 19,99 23,99 
*Ponuka platí pri objednaní si internetového pripojenia s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane 

DPH a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 

 

 

K cene je potrebné pripočítať koncové zariadenia na internet (modem, router) pre využívanie 

služieb. 

Modem si zákazník zakúpi jednorázovo alebo mesačnými splátkami k cene služby.  

 

 

Pre záujemcov o internet nad 65 rokov máme špeciálnu ponuku: 

 



Názov 
Prenos. rýchlosť 

Mbit/s 

Cena pri 24 m 

viazanosti v € 

OSBD net 

senior 5/5 4,99* 
*Ponuka platí pri objednaní si internetového pripojenia s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane 

DPH a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti pri splnení 

všetkých podmienok pre poskytnutie služby. 

 

Internet je možné využiť iba v prípade, ak zákazník má na adrese zriadenia služby trvalý 

pobyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník internetu v spojení s TKR 

 
 

Cena internetu spolu s MINI balíkom DIGI a k tomu CS balíkom DIGI: 

Internet+ Televízia (TV) 
Prenos. rýchlosť 

/počet TV programov 

Cena pri 24 mes. 

viazanosti v € 

s DPH* 

OSBD net 1+ MINI balík 

DIGI a k tomu CS balík 

DIGI 

15/10  + 30 TV 

programov 
11,49 

OSBD net 2+ MINI balík 

DIGI a k tomu CS balík 

DIGI 

25/10 + 30 TV 

programov 
13,49 

OSBD net 3+ MINI balík 

DIGI a k tomu CS balík 

DIGI 

40/10 + 30 TV 

programov 
15,49 

OSBD net 4+ MINI balík 

DIGI a k tomu CS balík 

DIGI 

80/10 + 30 TV 

programov 
26,49 

*Ponuka platí pri objednaní si internetového pripojenia s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane  

  DPH a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 
 

 

Cena internetu spolu so Základným balíkom DIGI: 

TV + Internet Prenos. rýchlosť + 

počet programov 

Cena pri 24 m 

viazanosti v € 

Cena bez 

viazanosti v € 

Zákl. balík+ net 1 2/2 + viac ako 60 16,33* 17,83 

zákl. balík+ net 2 5/5 + viac ako 60 19,33 20,83 



zákl. balík+ net 3 10/10 + viac ako 60 22,33 25,33 

zákl. balík+ net 4 15/15 + viac ako 60 25,33 32,83 

zákl. balík + net 5 20/20 + viac ako 60 30,33 34,33 
*Ponuka platí pri objednaní si internetového pripojenia s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane 

DPH a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 

 

 

K cene je potrebné pripočítať koncové zariadenia na internet a TV (modem, STB/CAM 

modul) pre využívanie služieb. 

Modem si zákazník zakúpi jednorázovo alebo mesačnými splátkami k cene služby. 

STB/CAM modul sa uhradí jednorázovo alebo mesačnými splátkami k cene služby.  

 

 

 

Ceny pri zvolení viacerých programových balíčkov: 

 

TV + Internet Prenos. rýchlosť 

/počet programov 

Cena pri 24 m 

viazanosti v € 

Cena bez 

viazanosti v € 

Zákl. balík+ Rozšírený+ net 1 2/2 - viac ako 60 24,33* 25,83 

zákl. balík+ Rozšírený + net 2 5/5 - viac ako 60 27,33 28,83 

zákl. balík+ Rozšírený + net 3 10/10 - viac ako 60 30,33 33,33 

zákl. balík+ Rozšírený + net 4 15/10 - viac ako 60 33,33 40,83 

zákl. balík+ Rozšírený + net 5 20/10 - viac ako 60 38,33 42,33 
*Ponuka platí pri objednaní si internetového pripojenia s viazanosťou na dva roky. Ceny sú uvedené vrátane 

DPH a cena zahŕňa mesačný poplatok za 1 mesiac a ceny sú platné počas celej doby viazanosti. 

K cene je potrebné pripočítať koncové zariadenia na internet a TV (modem, STB/CAM 

modul) pre využívanie služieb. 

Modem si zákazník zakúpi jednorázovo alebo mesačnými splátkami k cene služby. 

STB/CAM modul sa uhradí jednorázovo alebo mesačnými splátkami k cene služby. 

 

Zvýhodnené ceny programov sú platné pri 24 mesačne viazanosti. Po uplynutí doby 

viazanosti budú účtované neakciové ceny podľa platného cenníka. Ponuku akciových cien 

balíkov môžu využiť nielen noví, ale aj existujúci zákazníci (využívajúci službu bez 

viazanosti). 

Všetky ceny sú uvedené s DPH. 

 

Cenník doplnkových služieb  Cena zriadenia s 

viazanosťou v € s DPH 
Platba 

Konfigurácia DOCSIS modemu 

alebo routra 12,00 jednorázovo 

1 ks konektor RJ 45 alebo RJ 11 1,00 jednorázovo 

1 m kábel interiérový 0,70 jednorázovo 

Zaslanie 2. upomienky 2,00 jednorázovo 

Výjazd technika 20,00 jednorázovo 

Dopravné náklady za výjazd (km) 0,40 jednorázovo 

Výmena kábla pri poškodení 

zákazníkom 20,00 jednorázovo 

Dodatočné vyžiadanie práce pri 

inštalácii - 1h práce technika 10,00 jednorázovo 

Prekládka pripojenia 9,90 jednorázovo 



Poplatok za znovu pripojenie 20,00 jednorázovo 

Zriadenie služby 1,00 jednorázovo 

Zriadenie hviezdicovej TV prípojky 30,00 jednorázovo 

Zriadenie multimediálnej prípojky 43,20 jednorázovo 

Zriadenie služby internet bez 

viazanosti 146,00 jednorázovo 

Pevná IP adresa 3,95 mesačne 

Aktivácia služby 1,00 jednorázovo 

 

OSBD si vyhradzuje právo na zmenu cien z dôvodov priamo alebo nepriamo 

vyvolaných zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutím príslušného 

orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie. Takouto zmenou všeobecne záväzného 

predpisu môže byť napríklad zmena zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v znení neskorších predpisov, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany 

spotrebiteľa, zmena predpisov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo iného daňového 

právneho predpisu, ako aj zmena alebo nahradenie iného všeobecne záväzného právneho 

predpisu.  


