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Oznámenie o verejnom prerokovaní na webovom sídle ÚNMS SR 
UNMS/01150/2022-703 - 005521/2022 

Verejné prerokovanie návrhov pôvodných normalizačných dokumentov/Public enquiry of home grown standardization deliverables 
(hereinafter as „drafts“). 

 
Pripomienky k ďalej uvedeným návrhom normalizačných dokuemntov možno zaslať do 27. 04. 2022 na uvedené adresy. 
Comments to the bellow list of drafts can be sent to the given address until 2022-04-27. 
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TNI 36 7554 Technická špecifikácia 
prijímačov DVB-T/-T2 
určených na slovenský trh/ 
Technical Specification of 
DVB-T/-T2 Receivers 
Intended fot tha Slovak 
Market 

Výskumný ústav spojov, 
n.o., Zvolenská cesta 20, 
974 05 Banská Bystrica                             
E-mail: felix@vus.sk 

Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo 
SR Štefanovičova 3          
810 05 Bratislava 15                                     
E-mail: marta.machurkova 
@normoff.gov.sk 

12. 04. 2022 

Predmet TNI: Predmetom technickej normalizačnej informácie sú relevanté parametre všetkých typov prijímačov DVB-T/-T2 
určených pre slovenský trh a spôsob ich hodnotenia. Zavádza tiež klasifikáciu jednotlivých druhov prijímačov podľa ich 
vhodnosti na využitie v tuzemských podmienkach. V prípade, že prijímač bude spĺňať túto technickú špecifikáciu, môže byť 
označený logom a používateľ tak bude informovaný o tom, že príslušný prijímač je štandardne vybavený a bude správne 
fungovať pri príjme signálov vysielaných pre obyvateľov Slovenskej republiky.      

Scope: The subject of technical standardization information is the relevants parameters of all types of DVB-T /-T2 receivers 
intended for the Slovak market and the method of their evaluation. It also introduces the classification of individual types of 
receivers according to their suitability for use in domestic conditions. If the receiver meets this technical specification, it can 
be marked with a logo and the user will be informed that the receiver is equipped as standard and will work properly when 
receiving signals transmitted to the inhabitants of the Slovak Republic.  

 


