Cenník retransmisie

Cenník č. 4/18
retransmisie pre služby z produktových radov TELEVÍZIA
a KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Článok I
Úvodné ustanovenia
Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO
35 954 612, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3692/B (ďalej len „ Slovanet“) vydáva podľa § 44 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.
z o elektronických komunikáciách tento cenník, ktorý upravuje cenu za poskytovanie
služby retransmisie (ďalej aj len“ služba“), ako aj niektoré podmienky poskytovania
služby.
Článok II
Vymedzenie niektorých pojmov
2.1 TELEVÍZIA (IPTV) je služba retransmisie poskytovaná prostredníctvom dátovej
siete Slovanetu s využitím súboru protokolov IP.
2.2 KÁBLOVÁ TELEVÍZIA (TV) je služba retransmisie šírená analógovo alebo
digitálne prostredníctvom koaxiálnych rozvodov.
2.3

Programový balík je všeobecné označenie pre ktorýkoľvek súbor alebo súbory
programov, ktoré sú v ponuke. Pomenovanie a zloženie jednotlivých programových
balíkov je stanovené Slovanetom a zverejnené na aktuálnych stránkach
www.slovanet.sk.

2.4 Doplnkové služby sú služby, ktoré sú súčasťou služby retransmisie a sú dostupné
cez užívateľské menu v koncovom zariadení; poskytovanie doplnkových služieb je
podmienené ich technickou dostupnosťou.
2.5 Prístupový bod predstavuje taký bod prístupu k sieti Slovanetu, ktorý je
umiestnený v objekte, kde sa služba poskytuje.
2.6 Prístupové vedenie predstavuje telekomunikačný okruh, ktorý slúži na pripojenie
prístupového bodu k sieti Slovanetu.
2.7 Vnútorný rozvod je telekomunikačný okruh alebo okruhy umiestnené v objektoch,
v ktorých sa služba poskytuje a ktoré umožňujú pripojenie miesta poskytovania
služby na prístupový bod.
2.8 Prenosová trasa je súhrnom všetkých vzájomne prepojených elektronických
komunikačných sietí, prístupových liniek, vnútorných rozvodov a rozhraní, ktoré
slúžia na poskytovanie služby.
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2.9 Koncové zariadenia sú telekomunikačné zariadenia nevyhnutné na poskytovanie
služby a umožňujúce jej poskytovanie v dohodnutom rozsahu a kvalite. Zoznam
vhodných koncových zariadení je dostupný na www.slovanet.sk v sekcii zariadení.
2.10 Zriadenie služby zahŕňa zriadenie vnútorného rozvodu (ak je to potrebné) a
inštaláciu a pripojenie koncových zariadení v bežnom rozsahu prác. Zriadenie
služby nezahŕňa inštalačné práce ani iné práce a materiál nad bežný rozsah prác.
2.11 STB (Set-Top-Box) je koncové zariadenie bez pevného disku, ktoré slúži na
konverziu digitálneho televízneho signálu do podoby spracovateľnej televíznym
prijímačom bez možnosti ukladania dát na lokálne úložisko (HDD).
2.12 STB HDD (Set-Top-Box) je koncové zariadenie s pevným diskom, ktoré slúži na
konverziu digitálneho televízneho signálu do podoby spracovateľnej televíznym
prijímačom s možnosťou ukladania dát na lokálne úložisko (HDD).
2.13 WiFi router je koncové zariadenie umožňujúce pripojenie STB k sieti Slovanetu.
2.14 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických služieb (ďalej len „zmluva“) je
zmluva uzavretá medzi Slovanetom a účastníkom podľa § 44 zákona o
elektronických komunikáciách.
2.15 Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky poskytovania služby, ako
aj práva a povinností Slovanetu ako poskytovateľa služby a fyzických a právnických
osôb ako užívateľov služby.
2.16 TV box – je koncové zariadenie, ktoré slúži na využívanie retransmisie, ktorá je
šírená prostredníctvom kombinácie koaxiálnych rozvodov a dátovej siete.

Článok III
Všeobecné ustanovenia a podmienky poskytovania služby
3.1 Slovanet poskytuje službu na základe zmluvy. Cenník je súčasťou zmluvy.
3.2 Ďalšie práva a povinnosti medzi Slovanetom a účastníkom upravujú všeobecné
podmienky.
3.3 Všetky ceny vo vyjadrení bez dane z pridanej hodnoty (DPH) uvedené v cenníku sú
podkladom na vyhotovenie faktúry.
3.4 Slovanet bude k cenám fakturovať DPH podľa platných právnych predpisov.
3.5 Jednorazové poplatky za zriadenie služby bude Slovanet fakturovať v prvom
nasledujúcom mesiaci po zriadení služby.
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3.6 Programové balíky a doplnkové služby s mesačnou splatnosťou sa spoplatňujú odo
dňa ich zriadenia alebo odo dňa uskutočnenia ich zmeny a budú fakturované
v aktuálnom mesiaci, v ktorom sa poskytujú. Pri zriadení balíka alebo doplnkovej
služby počas aktuálneho fakturačného obdobia bude účastníkovi vyúčtovaná
alikvotná čiastka za dané obdobie.
3.7 Ak účastník požiada o zmenu programového balíka počas fakturačného obdobia,
zmena sa uplatňuje najneskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom účastník o túto zmenu požiadal.
3.8 Ak účastník požiada o zmenu programového balíka, účtuje sa poplatok podľa bodu
10.1 resp. podľa bodu 10.2. Zmeny programových balíkov ktoré by spôsobili
zníženie pôvodne dojednaného mesačného poplatku nie sú počas doby viazanosti
možné. Poplatok za zmenu programového balíka sa neúčtuje v prípade, ak klient
po zmene programových balíkov platí vyšší mesačný poplatok ako pred zmenou.
3.9 Ak účastník uzavrie zmluvu s dobou viazanosti a Slovanet bude nútený pred
uplynutím doby viazanosti zmluvu ukončiť preto, že účastník porušil právnu
povinnosť, je účastník povinný zaplatiť Slovanetu zmluvnú pokutu stanovenú týmto
cenníkom.
3.10 Ak účastník uzavrie zmluvu s dobou viazanosti a Slovanet bude nútený pred
uplynutím doby viazanosti zmluvu ukončiť preto, že účastník porušil právnu
povinnosť, je účastník povinný:
3.10.1 zaplatiť Slovanetu zmluvnú pokutu stanovenú týmto cenníkom,
3.10.2 zaplatiť Slovanetu rozdiel medzi plnou a zvýhodnenou cenou koncových
zariadení, ktoré mu Slovanet počas doby viazanosti poskytol za zvýhodnenú
cenu,
3.10.3 uhradiť všetky svoje finančné záväzky za služby, ktoré mu Slovanet
poskytoval.
3.11 Ak účastník vypovie zmluvu pred dňom zriadenia služby, je povinný zaplatiť
Slovanetu všetky náklady, vzniknuté v súvislosti so zriadením služby. Tým nie je
dotknuté právo Slovanetu požadovať dojednanú zmluvnú pokutu alebo náhradu
škody.
3.12 Pri dočasnom prerušení poskytovania služby uskutočnenom z dôvodu nedodržania
zmluvných podmienok zo strany účastníka sa cena za používanie služby uplatňuje
za celé obdobie dočasného prerušenia. Účastníkovi je pri obnovení poskytovania
služby účtovaný poplatok podľa tohto cenníka.
3.13 Preloženie služby retransmisie je možné iba vtedy, ak je možné aj preloženie
koncového bodu siete Slovanetu a je spoplatnené podľa tohto cenníka.
3.14 Poskytovanie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite je podmienené používaním
koncových zariadení, ktorých zoznam je uvedený na www.slovanet.sk v sekcii
zariadení. Účastník môže používať iba také koncové zariadenia, ktorých technická
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spôsobilosť je v súlade s predpismi o technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody. Dodávka, konfigurácia ani inštalácia vlastného koncového
zariadenia nie je súčasťou poskytovania služby, ak sa účastník so Slovanetom
nedohodne inak.
3.15 Účastník je povinný pri zriaďovaní služby ako i pri odstraňovaní vzniknutých porúch,
poskytnúť Slovanetu potrebnú súčinnosť, ako i presne označiť a oznámiť mu všetky
jemu známe skryté vedenia existujúcich inžinierskych sietí a iné rozvody.
3.16 Nutnou podmienkou pre poskytovanie služby je existencia vnútorného rozvodu. V
prípade že takýto rozvod neexistuje, poskytovateľ ho vybuduje na svoje náklady v
rámci zriadenia služby. Účastník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.
3.17 Účastník zabezpečí, že v prípade poruchy bude v mieste servisného zásahu
zaistený vstup pre servisnú skupinu, ako i poskytnutá potrebná súčinnosť. V
prípade servisného zásahu, uskutočneného na základe nahlásenia poruchy zo
strany účastníka, účtuje Slovanet cenu podľa cenníka.
3.18 Prístup spoločnosti Slovanet k programovým službám vysielateľa zriadeného
zákonom je poskytovaný bezplatne.

Článok IV
Špecifikácia služby IPTV
Slovanet poskytuje IPTV službu v rámci produktu TELEVÍZIA. Jednotlivé programy sú
v rámci produktu poskytované v základnom, rozšírenom, tematických, prémiových a
doplnkových programových balíkoch podľa aktuálne platnej ponuky definovanej v tomto
cenníku alebo v akciovom cenníku. Rozšírené programové balíky sú kombináciou
základného a tematických balíkov.
Poskytovanie služby IPTV je možné iba s použitím týchto koncových zariadení: STB
(Set-Top-Box) a WiFi router (ak zákazník zároveň s IPTV využíva aj internetové služby).
Pre poskytovanie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite je možné použiť iba zariadenia
odporučené a schválené Slovanetom. V prípade, že zákazník využíva WiFi router
v rámci inej služby (internet alebo telefónna služba), je pre IPTV možné použiť WiFi
router využívaný v rámci tejto služby.
4.1 Odber programového balíka TELEVÍZIA je nevyhnutným predpokladom pre odber
ďalších programových balíkov alebo doplnkových služieb uvedených nižšie.
4.2 TELEVÍZIA + 1 tematický balík
obsahuje rozšírený programový balík, v rámci ktorého je poskytovaný programový
balík TELEVÍZIA a ľubovoľný tematický balík z balíkov vymenovaných v článku 7,
bod 7.3, ktorý si účastník zvolí pri podpise zmluvy. Vybrané tematické balíky je
možné počas používania služby zmeniť za podmienok podľa tohto cenníka.
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4.3 TELEVÍZIA + 2 tematické balíky
obsahuje rozšírený programový balík, v rámci ktorého je poskytovaný programový
balík TELEVÍZIA a ľubovoľné dva tematické balíky vymenované v článku 7, bod 7.3,
ktoré si účastník zvolí pri podpise zmluvy. Vybrané tematické balíky je možné počas
používania služby zmeniť za podmienok podľa tohto cenníka.
4.4 TELEVÍZIA + 3 tematické balíky
obsahuje rozšírený programový balík, v rámci ktorého je poskytovaný programový
balík TELEVÍZIA a ľubovoľné tri tematické balíky vymenovaných v článku 7, bod 7.3,
ktoré si účastník zvolí pri podpise zmluvy. Vybrané tematické balíky je možné počas
používania služby zmeniť za podmienok podľa tohto cenníka.

Článok V
Špecifikácia služby KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Slovanet poskytuje službu KÁBLOVÁ TELEVÍZIA prostredníctvom štyroch balíkov:
Miniponuka, Základný balík, Základná programová ponuka a Rozšírená programová
ponuka. Programová štruktúra všetkých balíkov je definovaná v bode 5.1.1 až 5.21. Pre
poskytovanie služby TV nie sú potrebné žiadne koncové zariadenia. Na príjem digitálnej
TV je nevyhnutný televízny prijímač s DVB-C resp. DVB-T tunerom.
5.1 Zlaté Moravce
5.1.1 Miniponuka
Zoznam televíznych programov poskytovaných v rámci Miniponuky je dostupný na
www.slovanet.sk
Odber programového balíka Miniponuka je nutným predpokladom pre odber ďalších
programových balíkov alebo doplnkových služieb.
Odber programového balíka Miniponuka nie je možný v kombinácii s Internetovým
pripojením od Slovanetu. Súbeh s internetovým pripojením je možný len so Základným
balíkom.
5.1.2 Základný balík
Jedná sa o programy nad rámec Miniponuky. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základného balíka je dostupný na www.slovanet.sk
5.2 Bratislava
5.2.1 Miniponuka pre III veže
Jedná sa o programy ponúkané v rámci objektu III veže. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Miniponuky pre III veže je dostupný na www.slovanet.sk
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5.3 Turčianske Teplice
5.3.1 Základná programová ponuka - Turčianske Teplice
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Turčianske Teplice. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk
Odber programového balíka Základná programová ponuka-Turčianske Teplice nie je
možný v kombinácii s internetovým pripojením od Slovanetu. Súbeh s internetovým
pripojením je možný len s Rozšírenou programovou ponukou - Turčianske Teplice.
5.3.2 Rozšírená programová ponuka - Turčianske Teplice
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Turčianske Teplice. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk

5.4 Nesvady
5.4.1 Základná programová ponuka - Nesvady
Od 25.3.2015 nebude možné uzavierať nové zmluvy na poskytovanie služby Základná
programová ponuka – Nesvady
5.4.2 Rozšírená programová ponuka - Nesvady
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Nesvady. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk

5.5 Malé Dvorníky
5.5.1 Základná programová ponuka - Malé Dvorníky
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Malé Dvorníky. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk
5.5.2 Rozšírená programová ponuka - Malé Dvorníky
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Malé Dvorníky. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk
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5.6 Turany
5.6.1 Základná programová ponuka - Turany
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Turany. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
Odber programového balíka Základná programová ponuka-Turany nie je možný
v kombinácii s internetovým pripojením od Slovanetu. Súbeh internetového pripojenia je
možný len s Rozšírenou programovou ponukou-Turany.
5.6.2 Rozšírená programová ponuka - Turany
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Turany. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk

5.7 Spišská Stará Ves
5.7.1 Základná programová ponuka - Spišská Stará Ves
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Spišská Stará Ves. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk

5.8 Krpeľany
5.8.1 Základná programová ponuka - Krpeľany
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Krpeľany. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk

5.9 Krupina
5.9.1 Základná programová ponuka - Krupina
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Krupina. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.9.2 Rozšírená programová ponuka - Krupina
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Krupina. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
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5.10

Pohorelá

5.10.1 Základná programová ponuka-Pohorelá
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Pohorelá. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk

5.11

Cínobaňa

5.11.1 Základná programová ponuka - Cínobaňa
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Cínobaňa. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk

5.12

Kežmarok

5.12.1 Základná programová ponuka - Kežmarok
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Kežmarok. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.12.2 Rozšírená programová ponuka - Kežmarok
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Kežmarok. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk

5.13

Ľubica

5.13.1 Základná programová ponuka - Ľubica
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Ľubica. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.13.2 Rozšírená programová ponuka - Ľubica
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Ľubica. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.14

Banská Štiavnica

5.14.1 Základná programová ponuka - B. Štiavnica
Jedná sa o programy ponúkané v rámci mesta B. Štiavnica. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk
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5.14.2 Rozšírená programová ponuka - B. Štiavnica
Jedná sa o programy ponúkané v rámci mesta B. Štiavnica. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk

5.15

Močenok

5.15.1 Základná programová ponuka – Močenok
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Močenok. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.15.2 Rozšírená programová ponuka - Močenok
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Močenok. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.16

Gánovce

5.16.1 Káblová televízia – Gánovce
Jedná sa o programy ponúkané v rámci mesta Gánovce. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Káblovej televízie - Gánovce je dostupný na www.slovanet.sk
5.17

Televízia Maxi

Jedná sa o programy ponúkané vo vybraných mestách v rámci kategórie siete D3.
Zoznam televíznych programov poskytovaných v rámci Televízie Maxi pre vybrané
lokality je dostupný na www.slovanet.sk. Televíziu Maxi je možné poskytovať iba spolu
so zariadením TV box. Televízie Maxi (v kombinácii s internetovou službou) je
špecializovaná služba, ktorá môže mať vplyv na rýchlosť prenosu dát v čase jej
využívania. Účastník môže tento vplyv vnímať ako odchýlku medzi rýchlosťou prenosu
dát pred využitím špecializovanej služby a počas jej využívania.
5.18

Valaská, Hronec

5.18.1 Televízia Valaská
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Valaská, Hronec. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk.
5.18.2 Základná programová ponuka - Hronec, Valaská

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: info@slovanet.sk, www.slovanet.sk
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Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Valaská, Hronec. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk.
5.18.3 Rozšírená programová ponuka - Hronec, Valaská
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Valaská, Hronec. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk.

5.19

Lednické Rovne, Dolná Breznica
5.19.1 Televízia Lednické Rovne

Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica. Zoznam
televíznych programov poskytovaných v rámci programovej ponuky je dostupný na
www.slovanet.sk.
5.19.2 Základná programová ponuka - Lednické Rovne, Dolná Breznica
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica. Zoznam
televíznych programov poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je
dostupný na www.slovanet.sk
5.19.3 Rozšírená programová ponuka - Lednické Rovne, Dolná Breznica
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica. Zoznam
televíznych programov poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je
dostupný na www.slovanet.sk

5.20

Dohňany, Mestečko, Lúky, Záriečie, Lysá pod Makytou
5.20.1 Televízia Púchovská dolina

Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Dohňany, Mestečko, Lúky, Záriečie, Lysá
pod Makytou. Zoznam televíznych programov poskytovaných v rámci programovej
ponuky je dostupný na www.slovanet.sk.
5.20.2 Základná programová ponuka - Púchovská dolina
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Dohňany, Mestečko, Lúky, Záriečie, Lysá
pod Makytou. Zoznam televíznych programov poskytovaných v rámci Základnej
programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk

Slovanet, a. s.
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5.20.3 Rozšírená programová ponuka - Púchovská dolina
Jedná sa o programy ponúkané v rámci obcí Dohňany, Mestečko, Lúky, Záriečie, Lysá
pod Makytou. Zoznam televíznych programov poskytovaných v rámci Rozšírenej
programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.21

Dudince
5.21.1 Televízia Dudince

Jedná sa o programy ponúkané v rámci mesta Dudince. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk.
5.21.2 Základná programová ponuka - Dudince
Jedná sa o programy ponúkané v rámci mesta Dudince. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.21.3 Rozšírená programová ponuka - Dudince
Jedná sa o programy ponúkané v rámci mesta Dudince. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.22

Stropkov
5.22.1 Základná programová ponuka - Stropkov

Jedná sa o programy ponúkané v rámci mesta Stropkov. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Základnej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.22.2 Rozšírená programová ponuka - Stropkov
Jedná sa o programy ponúkané v rámci mesta Stropkov. Zoznam televíznych programov
poskytovaných v rámci Rozšírenej programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk
5.23

Lazy pod Makytou
5.23.1 Televízia Lazy pod Makytou

Jedná sa o programy ponúkané v rámci obce Lazy pod Makytou. Zoznam televíznych
programov poskytovaných v rámci programovej ponuky je dostupný na www.slovanet.sk.
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Článok VI
Doplnkové služby
Doplnkové služby podľa bodov 6.1, 6.2 a 6.3 je možné objednať iba so službou
TELEVÍZIA.
6.1 Archív vysielania TV JOJ
Doplnková služba Archív vysielania TV JOJ obsahuje archív programov TV JOJ, JOJ
Plus a WAU v SD formáte. Zoznam relácii, ktoré budú dostupné ako doplnková služba 7
dní odo dňa vysielania, určuje vysielateľ týchto programov. Tieto údaje sú dostupné
prostredníctvom Elektronického programového sprievodcu – EPG. Podmienkou
poskytovania doplnkovej služby je využívanie základných služieb LK Mini, LK Mini+
alebo LK Free.
6.2 Rozšírené sieťové nahrávanie
Služba umožňuje nahrávať vybrané televízne programy v celkovej dĺžke 10 hodín.
Maximálna doba uloženia nahrávok je doba využívania základných služieb LK Mini, LK
Mini+ TELEVÍZIA alebo LK Free. Podmienka na poskytovanie služby je využívanie
základných služieb LK Mini, LK Mini+ alebo LK Free.
6.3 Slovenský HD+
Služba Slovenský HD+ obsahuje programy TV JOJ, JOJ Plus, WAU, TV Markíza a TV
Dajto v HD formáte. Zároveň obsahuje doplnkovú službu Archív vysielania programov
TV JOJ, JOJ Plus, WAU, TV Markíza, TV Doma a TV Dajto v SD formáte a TV Markíza
a TV JOJ aj v HD formáte. Zoznam relácii, ktoré budú dostupné ako doplnková služba 7
dní odo dňa vysielania, určujú vysielatelia týchto programov. Tieto údaje sú dostupné
prostredníctvom Elektronického programového sprievodcu – EPG. Podmienkou
poskytovania doplnkovej služby Slovenský balík+ je využívanie základných služieb LK
Mini, LK Mini+ alebo LK Free.

Článok VII
Ceny programových balíkov IPTV
7.1 Základný programový balík
Názov produktu
TELEVÍZIA

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: info@slovanet.sk, www.slovanet.sk

Mesačný poplatok
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s DPH
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7.2 Rozšírené programové balíky
Kategóri
Názov produktu
a siete
A
TELEVÍZIA + 1 tematický balík
A5
TELEVÍZIA + 1 tematický balík1
A
TELEVÍZIA + 2 tematické balíky
A
TELEVÍZIA + 3 tematické balíky
7.3

Tematické programové balíky
Názov produktu
Mix 1 balík
Mix 2 balík
Mix 3 balík
Mix 4 balík
Dokumentárny balík
Športový balík
Junior balík
Filmový balík
Životný štýl balík
Maďarský balík2

7.4

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
11,67 €
14,00 €
14,17 €
17,00 €
15,00 €
18,00 €
17,50 €
21,00 €

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €

Doplnkové programové balíky
Názov produktu
Šport 1 balík
Šport 2 balík
Dokument 1 balík
Dokument 2 balík
Deti 1 balík
Deti 2 balík
Film 1 balík
Film 2 balík

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
1,25 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €

7.5 Prémiové programové balíky
Názov produktu
Adult BOX
PremiumBOX
HBO + Cinemax BOX
HD BOX

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
6,00 €
7,20 €
4,17 €
5,00 €
8,33 €
10,00 €
9,00 €
10,20 €

Produkt Televízia + 1 tematický balík na kategórii siete A5 je možne využívať iba vo forme
balíkovej služby v kombinácii so službou internetu alebo v kombinácii so službami internetu
a telefonovania.
2 Maďarský tematický balík je dostupný len v lokalitách: Dunajská Streda, Veľký Meder, Šamorín
1
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7.6 FilmBOX aplikácia pre mobilné zariadenia
Názov produktu
FilmBOX Live

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
4,17 €
5,00 €

Všetky ceny uvedené v tomto článku sú splatné mesačne.
7.7 Programové balíky TELEVÍZIA + 1 tematický balík, TELEVÍZIA + 2 tematické balíky
a TELEVÍZIA + 3 tematické balíky pozostávajú podľa článku IV, bodu 4.2, 4.3 a 4.4 z
programového balíka TELEVÍZIA a kombinácie ľubovoľných dvoch, respektíve troch
tematických balíkov podľa bodu 7.3.
7.8 Vo vzťahu k účastníkovi využívajúcemu služby IPTV, ktorému uplynie doba
viazanosti, bude po ukončení viazanosti a) Poskytovateľ uplatňovať cenové
podmienky podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa, zverejneného na
www.slovanet.sk, alebo b) danému účastníkovi bude po ukončení viazanosti
fakturovaná rovnaká cena ako v poslednom mesiaci ukončenej viazanosti.
Článok VIII
Ceny programových balíkov KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
8.1 Ceny balíkov pri mesačnej splatnosti podľa lokalít
Lokalita

Názov produktu

Zlaté Moravce

Miniponuka
Základná ponuka
Televízia Maxi Zlaté Moravce

Bratislava- III
veže

Miniponuka pre III veže

Turčianske
Teplice
Spišská Stará
Ves
Nesvady
Malé Dvorníky

Turany

Základná programová ponukaTurčianske Teplice
Rozšírená programová ponukaTurčianske Teplice
Televízia Maxi Turčianske Teplice
Základná programová ponuka- Spišská
Stará Ves
Základná programová ponuka- Nesvady
Rozšírená programová ponuka-Nesvady
Základná programová ponuka- Malé
Dvorníky
Rozšírená programová ponuka- Malé
Dvorníky
Základná programová ponuka- Turany
Rozšírená programová ponuka-Turany
Televízia Maxi Turany

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
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Mesačný poplatok
bez
s DPH
DPH
3,83 €
4,60 €
12,10 €
14,52 €
13,33 €
16,00 €
3,83 €

4,60 €

5,83 €

7,00 €

10,83 €

13,00 €

13,33 €

16,00 €

5,00 €

6,00 €

4,33 €
10,00 €

5,20 €
12,00 €

5,83 €

7,00 €

9,17 €

11,00 €

5,83 €
10,83 €
13,33 €

7,00 €
13,00 €
16,00 €
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Krpeľany
Krupina
Pohorelá
Cínobaňa
Kežmarok

Ľubica

Banská Štiavnica
Močenok
Gánovce

Valaská, Hronec

Lednické Rovne,
Dolná Breznica

Dohňany,
Mestečko, Lúky,
Záriečie, Lysá
pod Makytou

Dudince

Stropkov
Lazy pod
Makytou

Základná programová ponuka-Krpeľany
Základná programová ponuka-Krupina
Rozšírená programová ponuka- Krupina
Televízia Maxi Krupina
Základná programová ponuka-Pohorelá
Základná programová ponuka-Cínobaňa
Základná programová ponuka- Kežmarok
Rozšírená programová ponukaKežmarok
Televízia Maxi Kežmarok
Základná programová ponuka- Ľubica
Rozšírená programová ponuka- Ľubica
Televízia Maxi Ľubica
Základná programová ponukaB.Štiavnica
Rozšírená programová ponukaB.Štiavnica
Základná programová ponuka- Močenok
Rozšírená programová ponuka- Močenok
Káblová televízia – Gánovce
Televízia Valaská
Základná programová ponuka - Hronec,
Valaská
Rozšírená programová ponuka - Hronec,
Valaská
Televízia Maxi Hronec, Valaská
Televízia Lednické Rovne
Základná programová ponuka Lednické
Rovne, Dolná Breznica
Rozšírená programová ponuka - Lednické
Rovne, Dolná Breznica
Televízia Maxi Lednické Rovne, Dolná
Breznica
Televízia Púchovská dolina
Základná programová ponuka –
Púchovská dolina
Rozšírená programová ponuka Púchovská dolina
Televízia Maxi Púchovská dolina
Televízia Dudince
Základná programová ponuka – Dudince
Rozšírená programová ponuka - Dudince
Televízia Maxi Dudince
Základná programová ponuka – Stropkov
Rozšírená programová ponuka - Stropkov

10,83 €
5,83 €
10,83 €
13,33 €
8,33 €
5,94 €
5,42 €

13,00 €
7,00 €
13,00 €
16,00 €
10,00 €
7,13 €
6,50 €

9,17 €

11,00 €

13,33 €
5,42 €
9,17 €
13,33 €

16,00 €
6,50 €
11,00 €
16,00 €

5,83 €

7,00 €

10,83 €

13,00 €

5,42 €
10,83 €
10,00 €
5,00 €

6,50 €
13,00 €
12,00 €
6,00 €

7,50 €

9,00 €

11,67 €

14,00 €

13,33 €
5,00 €

16,00 €
6,00 €

10,00 €

12,00, €

13,33 €

16,00 €

14,17 €

17,00 €

5,00 €

6,00 €

7,50 €

9,00 €

12,50 €

15,00 €

14,17 €
5,00 €
10,00 €
13,33 €
14,17 €
7,50 €
11,67 €

17,00 €
6,00 €
12,00, €
16,00 €
17,00 €
9,00 €
14,00 €

Televízia Lazy pod Makytou

5,83 €

7,00 €
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8.1.1 Služby Televízia Valaská, Televízia Lednické Rovne, Televízia Púchovská dolina
a Televízia Dudince je možné zriadiť a technicky poskytovať iba do termínu začiatku
poskytovania služieb Základná programová ponuka Lednické Rovne, Dolná Breznica;
Základná programová ponuka Hronec, Valaská; Základná programová ponuka
Púchovská dolina; Základná programová ponuka Dudince; Rozšírená programová
ponuka Lednické Rovne, Dolná Breznica; Rozšírená programová ponuka Hronec,
Valaská; Rozšírená programová ponuka Púchovská dolina; Rozšírená programová
ponuka Dudince. Prípadnú dostupnosť služieb je si možné overiť na www.slovanet.sk.
8.2 Vo vzťahu k účastníkovi využívajúcemu služby TV, ktorému uplynie doba viazanosti,
bude po ukončení viazanosti a) Poskytovateľ uplatňovať cenové podmienky podľa
aktuálne platného cenníka poskytovateľa, zverejneného na www.slovanet.sk, alebo
b) danému účastníkovi bude po ukončení viazanosti fakturovaná rovnaká cena ako v
poslednom mesiaci ukončenej viazanosti.
8.3 Tematické programové balíky3
Tematické programové balíky dostupné pre lokality: Kežmarok, Krupina, Ľubica,
Turany, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce.
Názov produktu
Balík Relax
Balík Kino
Balík Rodina

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
1,67 €
2,00 €
1,67 €
2,00 €
1,67 €
2,00 €

Tematické programové balíky dostupné pre lokality: Valaská, Hronec, Dohňany,
Mestečko, Lúky, Lysá pod Makytou, Záriečie, Lednické Rovne, Dolná Breznica,
Dudince.
Názov produktu
Balík Pohoda
Balík Zábava

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
1,67 €
2,00 €
1,67 €
2,00 €

8.4 Prémiové programové balíky4
Názov produktu
Adult BOX
Premium BOX
HBO + Cinemax
BOX

3
4

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
6,00 €
7,20 €
4,17 €
5,00 €
8,33 €

10,00 €

Tematické programové balíky je možné využívať iba s Televíziou Maxi
Prémiové programové balíky je možné využívať iba s Televíziou Maxi
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Článok IX
Ceny doplnkových služieb
9.1 Ceny za používanie doplnkových služieb
Názov produktu
Rozšírené sieťové nahrávanie – 10 hodín
Archív vysielania TV JOJ
Všetky ceny uvedené v tomto článku sú splatné mesačne.

Mesačný poplatok
bez DPH
s DPH
2,42 €
2,90 €
0,42 €
0,50 €

Článok X
Ostatné ceny a zmluvné pokuty
10.1 Ostatné poplatky TELEVÍZIA (IPTV)
Názov produktu
Zriadenie služby*
Poplatok za zmenu programového balíka (z vyššieho na nižší)*
Zriadenie koncového bodu - rodinný dom Malý Raj*1)
Zriadenie koncového bodu – bytový dom Malý Raj*1)
Poplatok za upomienku
* ceny sú splatné jednorazovo
1) uplatňované výhradne v kategórii siete A pre lokalitu Malý Raj

Cena poplatku
bez DPH
s DPH
25,00 €
30,00 €
6,69 €
8,03 €
316,67 €
380,00 €
100,00 €
120,00 €
1,00 €
1,20 €

10.1.1 Na zabezpečenie svojej pohľadávky súvisiacej s poskytovaním služby môže
Slovanet od účastníka žiadať, aby zložil na účet Slovanetu finančnú zábezpeku v
nižšie uvedenej výške a udržiaval ju v uvedenej výške počas celej doby trvania
zmluvy. Zábezpeka nepredstavuje zálohu na budúcu kúpu zariadenia. V prípade,
že účastník je viac ako 90 kalendárnych dní v omeškaní s úhradou za poskytnuté
služby alebo nevráti Slovanetu prenajaté zariadenie v určenom čase, je Slovanet
oprávnený využiť „Zábezpeku majetku Slovanetu“ na vyrovnanie alebo zníženie
pohľadávky, ktorú voči účastníkovi eviduje.
Názov poplatku
Zábezpeka majetku Slovanetu

Cena poplatku
100,00 €

10.2 Ostatné poplatky KÁBLOVÁ TELEVÍZIA (TV)
Názov produktu
Zriadenie služby *
Poplatok za zmenu programového balíka (z vyššieho na nižší) *
Pokuta za neoprávnené používanie služby treťou osobou *
Zriadenie druhej alebo ďalšej TV zásuvky*
Poplatok za upomienku
* ceny sú splatné jednorazovo
Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: info@slovanet.sk, www.slovanet.sk
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10.3 Zmluvné pokuty TELEVÍZIA (IPTV) a KÁBLOVÁ TELEVÍZIA (TV)
Názov produktu
Cena poplatku
Pokuta za poškodenie, zničenie, nevrátenie výpožičky set-top-boxu
135,00 €
Pokuta za porušenie povinnosti uhrádzať mesačný poplatok riadne a včas podľa bodu 10.3.3
Pokuta za neposkytnutie súčinnosti
90,00 €
10.3.1 Zmluvnou pokutou za neposkytnutie súčinnosti môže Slovanet uplatniť aj
v prípade, ak účastník neposkytne Slovanetu (alebo ním poverenej tretej osobe)
nevyhnutnú súčinnosť k zriadeniu služby a zmluva zanikne jednostranným
úkonom ešte pre tým, ako bola služba zriadená.
10.3.2 Zmluvnú pokutu za poškodenie, zničenie alebo nevrátenie každej výpožičky settop-boxu môže Slovanet uplatniť v prípade poškodenia, zničenia zariadenia alebo
nevrátenia zariadenia účastníkom. Podrobnejšie podmienky sú uvedené
v Obchodných podmienkach pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení.
10.3.3 Ak účastník poruší povinnosť riadne a včas uhrádzať Mesačný poplatok a
dostane sa do omeškania s úhradou aspoň dvoch po sebe nasledujúcich
Mesačných poplatkov, vznikne spoločnosti Slovanet právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude vypočítaná ako násobok počtu mesiacov
dohodnutej doby viazanosti a sumy Mesačného poplatku bez DPH, znížený o
súčet Mesačných poplatkov bez DPH vyfakturovaných do ukončenia zmluvy inak
ako dohodou zmluvných strán.
10.3.4 Pre účely výpočtu zmluvnej pokuty podľa bodu 10.3.3. tohto Cenníka sa
Mesačným poplatkom rozumie cena služby, ktorej poskytovanie bolo počas
dohodnutej doby viazanosti medzi poskytovateľom a účastníkom dojednané v
zmluve a ktorej suma je uvedená v Článku VII, VIII a IX tohto Cenníka.
10.3.5 V prípade, ak vznikne spoločnosti Slovanet nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v
zmysle bodu 10.3.3 tohto Cenníka a súčasne nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty za porušenie povinnosti uhrádzať Mesačný poplatok riadne a včas podľa
Cenového výmeru, ktorý je prílohou zmluvy, zmluvná pokuta podľa tohto Cenníka
sa neuplatní. Pre vylúčenie pochybností platí, že v tomto prípade vzniká
Slovanetu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty výlučne na základe Cenového
výmeru, ktorý je prílohou zmluvy.
10.3.6 Ak zmluva bola uzavretá pred nadobudnutím účinnosti tohto cenníka, pre
uplatňovanie zmluvných pokút platia podmienky dojednané v zmluve, vrátane
všeobecných podmienok, cenníka a cenového výmeru.

Článok XI
Nájomné a ceny koncových zariadení
11.1 Nájomné za prenajaté koncové zariadenia
11.1.1 Ceny za prenájom koncových zariadení, odporúčaných pre vyžívanie
služieb z produktového radu TELEVÍZIA (IPTV)

Slovanet, a. s.
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tel.: 02 / 208 28 111, fax: 02 / 208 28 222
e-mail: info@slovanet.sk, www.slovanet.sk

18
IČO: 35954612, IČ DPH: SK2022059094
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B
CN-RZ-02_4_18_v1

Cenník retransmisie

Názov produktu
Set top box - nájom
TV box - nájom

Zriaďovací poplatok
(jednorazovo)
bez DPH
s DPH
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Mesačné nájomné za
zariadenie
bez DPH
s DPH
1,25 €
1,50 €
1,67 €
2,00 €

11.1.2 Ceny za prenájom koncových zariadení, nepovinných pre vyžívanie služieb
z produktového radu TELEVÍZIA (IPTV) a KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Zriaďovací poplatok
Mesačné nájomné za
(jednorazovo)
zariadenie
Názov produktu
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Set top box - nájom
1,25 €
1,50 €
TV box - nájom
0,00 €
0,00 €
1,67 €
2,00 €
Druhý set top box - nájom
8,33 €
10,00 €
1,25 €
1,50 €
Tretí set top box - nájom
8,33 €
10,00 €
1,25 €
1,50 €
Druhý TV box – nájom
8,33 €
10,00 €
1,67 €
2,00 €
WiFi router - nájom
0,00 €
0,00 €
0,42 €
0,50 €
Káblový modem - nájom
0,00 €
0,00 €
0,83 €
1,00 €
Káblový modem E - nájom
0,00 €
0,00 €
0,42 €
0,50 €
)2
Optický konvertor - nájom
0,00 €
0,00 €
0,42 €
0,50 €
DVB-C box - nájom
0,00 €
0,00 €
0,83 €
1,00 €
2) Poskytované vo vybraných lokalitách v kategórii siete A
11.2 Plná cena koncových zariadení
Plná cena
bez DPH
s DPH

Názov produktu
WiFi router
Optický konvertor)2
Set top box
Druhý set top box
Tretí set top box
Ovládač na Set top box
DVB-T Tuner
TV box
Káblový modem
Káblový modem E
DVB-C box
2) Poskytované vo vybraných lokalitách v kategórii siete A

25,00 €
25,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
10,00 €
22,50 €
75,00 €
58,33 €
58,33 €
41,67 €

30,00 €
30,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
12,00 €
27,00 €
90,00 €
70,00 €
70,00 €
50,00 €

Prenajaté zariadenia podľa tohto článku sú majetkom poskytovateľa a sú prenajaté po
dobu trvania zmluvy. Poplatok za aktiváciu každého prenajatého koncového zariadenia
je splatný jednorazovo a účastník nemá právo na jeho vrátenie po ukončení nájmu.
Účastník je povinný vrátiť prenajaté zariadenie poskytovateľovi do 15 dní po ukončení
zmluvy na vlastné náklady.
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Článok XII
Záverečné ustanovenia
12.1 Táto verzia Cenníka nadobúda účinnosť dňa 11.12.2018
12.2 Cenník sa zverejňuje na internetovej stránke Slovanetu www.slovanet.sk.
Záujemca môže o jeho poskytnutie požiadať v sídle Slovanetu, v jeho pobočkách
a u zmluvných predajcov.
12.3 Pre produkty, ktoré tento cenník neobsahuje, platia ceny a podmienky uvedené v
predchádzajúcich cenníkoch.
Verzia číslo: 1
V Bratislave, 10.12.2018

Ing. Peter Máčaj
predseda predstavenstva
Ing. Peter Tomášek
člen predstavenstva
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