
Czeska spółka technologiczna ModernTV s.r.o. została właścicielem 100% 
akcji firmy Horyzont Media S.A. 

ModernTV s.r.o. z Brna, będąca wcześniej właścicielem 50% udziałów w spółce 
Horyzont Media, dokonała zakupu pozostałej części akcji, stając się w wyniku 
tej transakcji właścicielem całościowym przedsiębiorstwa Horyzont Media.  

Jak mówi Ivan Novotny, CEO Modern TV: „Powodem tej decyzji biznesowej jest 
nasze zainteresowanie udziałem w rozwoju rynku usług telewizyjnych w Polsce. 
Jest to logiczny krok ze strony ModernTV po osiągnięciu dominującej pozycji 
na  rynku IPTV i OTT w Czechach i na Słowacji.” 

Horyzont Media istnieje na rynku od ponad 2 lat. Spółka jest operatorem 
platformy telewizyjnej IPTV „OVIGO”. Platforma została stworzona w 
odpowiedzi na głosy części społeczności polskich operatorów ISP, wskazujące 
na potrzebę wykreowania nowej usługi telewizyjnej, dedykowanej na rynek 
małych i  średnich operatorów telekomunikacyjnych. W porównaniu z 
dotychczas funkcjonującym na polskim rynku modelem współpracy z 
operatorami, OVIGO charakteryzuje się brakiem umów trójstronnych – 
użytkownik końcowy, który kupuje usługę telewizyjną przy udziale dostawcy 
usług internetowych, staje się bezpośrednim abonentem Horyzont Media S.A.. 
Operator telekomunikacyjny użycza jedynie spółce swojej sieci 
telekomunikacyjnej, umożliwiając świadczenie usług TV. Jak wyjaśnia dyrektor 
ds. rozwoju spółki Horyzont Media,  Dawid Szwugier, „ISP zawiera umowę z 
Horyzont Media, w której zezwala na korzystanie ze swojej sieci. Korzyścią dla 
dostawców usług internetowych jest to, że nie muszą ponosić żadnych kosztów 
związanych z wdrożeniem usług IPTV, nie są odpowiedzialni za stronę formalną 
świadczenia usługi telewizyjnej, ani za treści, które dostarczają”. 

Spółka ModernTV, która przejmuje zarządzanie firmą Horyzont Media, jest 
odnoszącym sukcesy operatorem usług IPTV / OTT w Czechach i na Słowacji. 
Pod marką SledovaniTV i SledovanieTV jest największym na lokalnym rynku 
operatorem alternatywnym, posiadającym bazę klientów liczącą ponad 100 000 
użytkowników końcowych i ponad 700 partnerów ISP w swojej sieci 
partnerskiej. Ponadto firma działa również w skali globalnej jako dostawca 
rozwiązań technicznych dla platform IPTV / OTT, a jej instalacje można znaleźć 
na całym świecie. 

O OVIGO 

https://ovigo.tv/
https://www.moderntv.eu/
https://sledovanitv.cz/ott/welcome
https://sledovanietv.sk/ott/welcome


OVIGO to platforma telewizyjna IPTV, oferująca ponad 120 kanałów 
telewizyjnych. Zawiera wszystkie funkcje nowoczesnej telewizji takie jak 
możliwość nagrywania, pauzowania i przewijania  programów telewizyjnych. 
Serwis umożliwia odtwarzanie audycji wyemitowanych do 7 dni wstecz a także 
przełączanie między ścieżkami językowymi i napisami. Użytkownik może 
wybierać spośród kilku jakości transmisji od SD i HD do 4K. Nagrywarka sieciowa 
dostępna w OVIGO, oferuje abonentom do 100 godzin miejsca na nagrywanie 
treści telewizyjnych. 

Platforma OVIGO jest dostępna dla szerokiej gamy urządzeń. Aplikacja dostępna 
jest do pobrania dla wybranych modeli Smart TV Samsunga i LG, a także dla 
dekoderów i telewizorów z systemem Android TV różnych producentów (np. 
Sony, Philips, Sharp, Thomson, Xiaomi). Platforma wspierana jest także na 
urządzeniach Chromecast i Apple TV. Abonenci mają dostęp do telewizji w 
przeglądarkach internetowych oraz na telefonach komórkowych i tabletach z 
systemem iOS i Android. Unikatową na polskim rynku usług telewizyjnych jest 
aplikacja na smartwatche Apple Watch, w której można przeglądać program 
kanałów telewizyjnych lub słuchać radia. 

Telewizja OVIGO dostępna jest dla abonentów w sieciach wybranych dostawców 
Internetu. 

 
 

https://ovigo.tv/

