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Projekt Multimediálna optická sieť Horné Kysuce je príkladom dobrej spolupráce
samospráv so súkromným sektorom. Tiež zvýrazňuje prínos medziobecnej spolupráce pre
zabezpečovanie konkrétnych služieb. Multimediálna optická sieť nezabezpečuje len kvalitný
televízny a internetový signál, ale aj informovanosť obyvateľstva o dianí v obci. Na začiatku
úsilia bola prevádzka tradičnej káblovky, aby mali obyvatelia Vysokej nad Kysucou televízny
signál. Postupne našli riešenie, ako prepojiť jednotlivé siete a zabezpečiť šírenie signálu z
jedného zdroja.
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Čo? / Ponuka
Hornokysucká obec Vysoká nad Kysucou už televízna služba Media TV, umožňujúca
v deväťdesiatych rokoch minulého storočia jednu hodinu denne vysielať i videozáznamy
začala so svojpomocným budovaním obecnej formou spravodajstva. Nájomca nadviazal
káblovky. V tomto čase bol o ňu veľký záujem, spoluprácu i so Žilinskou Univerzitou a vďaka
lebo ponúkala občanom jednoduchý a cenovo tomu sa minulý rok pred Vianocami realizoval
dostupný spôsob získania televíznych kanálov. i prvý priamy prenos z obce. Bol vysielaný v
Z dôvodu zmeny legislatívy obec už nemohla celej sieti nájomcu nielen na Kysuciach,
túto sieť prevádzkovať sama, prenajala ale i v ďalších viac ako dvadsiatich obciach
ju spolu s hlavnou stanicou lokálnemu Žilinského kraja.
telekomunikačnému Posun nastal aj v technológii. Postupne sa

prevádzkovateľovi

–

operátorovi,

potrebnou

s

licenciou. prerábajú staré vedenia na optické. Vďaka

Prechodom na digitálne vysielanie však tomu, že nájomca investoval do ďalšej
vznikol problém s cenovo náročnou výmenou technológie, je možné pripájať účastníkov
po optických kábloch až do domu. Sieť je

analógovej hlavnej stanice.
Nájomca

(telekomunikačný

operátor), majetkom obce, a preto je využívaná i na

ktorý medzitým začal prevádzkovať siete pripojenie iných verejnoprospešných služieb,
i v niektorých ďalších okolitých obciach ako sú napríklad dohľadové kamery, wifi zóny
a meste Turzovka, našiel riešenie, ako a amplióny verejného rozhlasu.
tieto siete prepojiť a zabezpečiť šírenie Výhľadovo

uvažujú

zriadenie

jedného

televízneho signálu z jednej spoločnej spoločného dispečingu, ktorý bude aktívne
hlavnej stanice. Okrem toho sa darilo sledovať dohľadové kamery a v prípade
sieť priebežne technologicky vylepšovať ohrozenia privolá okamžite políciu.
a začať poskytovať i internetové služby. Obec má k dispozícií aj cenovo veľmi prístupný
Finančný model bol postavený tak, že internet vo všetkých obecných budovách a
investície do hlavnej stanice realizoval vďaka tomu môže pokračovať v inštalácií
nájomca z vlastných zdrojov a obec udržiava inteligentných regulácií, monitoringu a iných
sieť prevažne z tržieb za jej prenájom.

dátových služieb.

Postupne pribúdali ďalšie služby, nájomca
získal licenciu na televízny program Infokanál,
na ktorom obec formou power pointových
prezentácií informuje občanov o dianí v
obci a pred dvomi rokmi pribudla i ďalšia
Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy | Kroky k úspechu | nov 2018

3

Prečo? / dôvod
»» poskytnutie občanom kvalitné telekomunikačné služby – digitálnu televíziu a internet
»» možnosť informovanosti občanov prostredníctvom Infokanálu a vysielaní video spravodajstva
»» zhodnotenie obecného majetku a predchádzanie jeho morálnej amortizácii
»» možnosť jednoduchej implementácie ďalších dátových služieb a smart riešení v jednom
káblovom vedení
»» spojením viacerých obcí z daného regiónu rozvíjať spoločné projekty a služby, ktoré by boli
pre samostatné obce finančne nezvládnuteľné
»» pripojením ďalších obcí Žilinského samosprávneho kraja (približne 20) do svojej siete
sa otvárajú možnosti na realizáciu a udržateľnosť i finančne náročných projektov, ako je
spoločný dispečing pre sledovanie dohľadových kamier 24/7.
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Ako?/ Postupnosť krokov
Občan, ktorý prejaví záujem o pripojenie do vykonáva nájomca na vlastné náklady.
káblovej siete, kontaktuje telefonicky alebo Ostatné verejnoprospešné služby si obec
e-mailom klientské centrum nájomcu, kde realizuje svojpomocne, alebo po dohode s
mu pripravia Zmluvu o pripojení a zašlú na nájomcom siete.
jeho adresu. Následne je do desiatich dní Mikroregión Horné Kysuce si zvolila efektívne
pripojený.

riešenie, keď už videla, že sama nemôže

Momentálne si môže vybrať z ponuky cca prevádzkovať

televíznu

sieť

z

dôvodu

100 TV programov, rozdelených do viacerých zmeny legislatívy a modernizácie. Oslovila
programových balíčkov, a internetové služby s telekomunikačného

operátora

a

svoju

rýchlosťou 10/1 Mbps, 30/2 Mbps a 100/10 vybudovanú sieť využila a prenajala. Nájomca
Mbps.

zainvestoval a prevádzkoval sieť s tým, že ju

V prípade poruchy nájomca prevádzkuje ďalej rozširoval. Nakoľko sa komunikačné
službu hot line, kde v pracovný deň od 8:00 technológie rýchlo vyvíjajú, nájomca začal
do 20:00 a cez víkend od 9:00 do 20:00 môže s ich modernizáciou. Optická sieť umožnila
občan nahlásiť poruchu, ktorú v prípade, výrazné rozšírenie kapacity prenosu dát a
že nejde o opravu investičného charakteru informácií, ako aj skvalitnenie siete.
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Obec mala možnosť do uvedenej siete napojiť kamerový systém, obecný rozhlas a rozšíriť a
skvalitniť svoje služby.
Obrovské pozitívum spočíva i v tom, že prostredníctvom jednej siete môže prevádzkovateľ
poskytovať viaceré služby. Jedným káblom je šírený televízny i internetový signál. Okrem toho
prostredníctvom Infokanálu a vysielaní video spravodajstva, zabezpečujú informovanosť
obyvateľstva o dianí v obci. Optická infraštruktúra umožňuje využívať aj smart riešenia a
inovatívne informačné aplikácie nielen pre obyvateľov združených 20-tich obcí, ale aj pre
samotné obce.

Okrem dobrej spolupráce samosprávy so súkromným sektorom je veľký prínos aj v
medziobecnej spolupráci. V budúcnosti sa uvažuje o spoločnej centrálnej ústredni, kde
sa bude kamerový systém prevádzkovať. Vďaka spoločnej ústredni samospráva dokáže
flexibilne reagovať a prispôsobovať sa potrebám obyvateľov, stále skvalitňovať a zlepšovať
poskytované služby. Ďalším pozitívom je, že občania majú blízko k prevádzkovateľovi, lebo
je miestny, a tým pádom sa prípadné problémy riešia promptne. Oceniteľný je aj regionálny
význam, lebo najväčšie problémy pri zavádzaní technológií a využívaní služieb veľkých
národných poskytovateľov majú starší obyvatelia. Dôležitý je aj fakt, že o odborné zázemie
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sa stará firma, ktorá má licenciu a odborníkov v danej oblasti. Telekomunikačný operátor
je tiež predpokladom, že kvalitnú službu bude ponúkať aj okolitým samosprávam, čo
vytvára predpoklad na efektívnejšie zvládnutie ekonomickej prevádzky poskytovanej služby.
Prínosom projektu je cenovo dostupné riešenie chýbajúcej infraštruktúry pre obyvateľov v
oblasti televízie aj internetu, transparentná prevádzka, dlhodobo udržateľná ekonomika a
široké portfólio služieb (TV, internet, miestny rozhlas, kamery).
Projekt obce Vysoká nad Kysucou je vhodný nielen pre túto obec, ale využitie by našiel aj
na úrovni mikroregiónu, pretože signál môžu využívať i susedné obce. Pre ďalšie obce na
Slovensku môže byť inšpiratívna odvaha hľadať riešenie problému, vzdialeného od „klasických“
kompetencií samosprávy, ako aj rozdelenie zodpovednosti medzi verejný a súkromný sektor
i spoločná medziobecná spolupráca (od samotnej obce Vysoká nad Kysucou, postupne k
6-tim až k dnešným 20-tim obciam).
Tento príklad dobrej praxe spája teóriu i prax - bežný život samosprávy skombinoval s
poznatkami v oblasti školstva a vedy, keďže úzko spolupracujú so Žilinskou univerzitou. Za
roky fungovania ukázal svoje opodstatnenie a životaschopnosť. Je inšpiratívny pre ostatné
samosprávy, pretože vzájomnou spoluprácou a prepojením súkromného partnera so
samosprávou sa dá veľa urobiť.
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Príklad dobrej praxe je súčasťou projektovej aktivity "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

