
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGI Slovakia oslavuje 10. narodeniny a získala ocenenie ako 
„Spoločensky zodpovedný podnik“ 
 
DIGI Slovakia 29. apríla 2016 oslavuje svoje 10. narodeniny. Pri tejto príležitosti 
sprístupnila balíček športových programov v HD kvalite Extra Šport HD+ až do 2. 
mája pre všetkých svojich zákazníkov. „Sme radi, že naše 10 narodeniny oslávime 
spolu s našimi vernými zákazníkmi a umožníme im sledovať Ligu majstrov, Premier 
League, La Ligu či Formulu 1 v najvyššej kvalite obrazu a zvuku,“ povedal Marcel Šatánek, 
generálny riaditeľ DIGI Slovakia. Do HD balíčka patria všetky programy DIGI Sport, ako 
aj Sport 1 a Sport 2.  Spoločnosť zároveň pripravila súťaž o hodnotné ceny pre 
všetkých zákazníkov. Výhercovia budú vyžrebovaní v živom vysielaní programu DIGI 
Sport 1 po prvom polčase zápasu Manchester United - Leicester, ktorý začína v nedeľu 1. 
mája o 15:00 hod. 

 
Oslavy 10. narodenín sú spojené aj so získaním prestížneho ocenenia 
„Spoločensky zodpovedný podnik“ za rok 2014. Ocenenie udeľuje 
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a DIGI Slovakia sa 
zaradila medzi úspešných 8,5 % z 229 086 hodnotených podnikov.   
 

DIGI Slovakia sa snaží neustále zlepšovať svoje služby, a preto prináša zákazníkom nový 
firmware pre set-top boxy Kaon HD, ktorý opraví drobné chyby a skvalitní stabilitu 
či aktualizície set-top boxu. Inštalácia nového firmware-u prebehne v prvom májovom 
týždni v nočných hodinách, aby nerušila zákazníkov. Medzi jeho vylepšenia patrí najmä: 
 
1. Opravená funkcionalita nastavenia obľúbených TV kanálov a nová funkcia 
vyhľadávania FTA staníc aj bez nutnosti resetu set-top boxu do továrenských nastavení.  
2. Upravený mechanizmus nočnej aktualizácie set-top boxu. Táto funkcia umožňuje 
pravidelný update set-top boxu v nočných hodinách a zabezpečuje lepšiu funkcionalitu 
a stabilitu set-top boxu.   
3 Nový editor poradia TV kanálov a USB import. Pre zvýšenie zákazníckej 
spokojnosti a ľahšej možnosti manipulácie a vytvárania vlastného poradia TV kanálov 
sme vytvorili web aplikáciu, ktorá sa nachádza na stránke http://stb.digislovakia.sk 
V aplikácii si zákazník veľmi jednoducho vytvorí vlastné poradie kanálov, ktoré 
následne nahrá na USB kľúč a po vložení do set-top boxu bude plne automaticky 
spracované. 
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