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1 Manažérske zhrnutie 

Supreme Master Television, založená 7. 9. 2006, bola celosvetová televízia so sídlom v Los Angeles 
v Kalifornii, USA. Bola nezisková, fungovala výhradne na báze dobrovoľníctva, bez komerčných 
reklám, nezávislá, apolitická a neštátna. Vysielanie malo primárne dokumentaristický a faktografický 
charakter. 

Vysielanie prebiehalo 24 / 7 on-line na www.SupremeMasterTV.com. Okrem toho bolo ďalej šírené 
prostredníctvom 14 satelitných platforiem a preberalo ho viac než 131 káblových a IPTV spoločností 
po celom svete. 

Relácie sa vysielali vo viac než 60 jazykoch s titulkami vo viac než 40 jazykoch. Vybrané cudzojazyčné 
relácie boli so slovenskými, resp. českými titulkami a do vysielania bola zaraďovaná aj pôvodná česká 
a slovenská tvorba. 

Dňa 2. 1. 2012 Supreme Master Television ukončila svoje vysielanie z dôvodu naplnenia svojho 
poslania. Päťročný prieskum, zber a triedenie vedeckých dát boli ukončené so záverom, že všetky 
súčasné svetové krízy majú jednoduché riešenie, ktoré je zároveň nenáročné na finančné prostriedky. 

Ďalšie vysielanie nie je potrebné, všetko dôležité bolo povedané a odvysielané, v súčasnosti je 
nevyhnutné podľa týchto dokumentov konať. 

Úplný archív všetkých relácií, dokumentov a vedeckých dát je k dispozícii zdarma na web stránke 
www.SupremeMasterTV.com. Archív relácií a dokumentov s českými resp. slovenskými titulkami 
vrátane pôvodnej českej a slovenskej tvorby je umiestnený na stránke www.SupremeMasterTV.cz. 

1.1 Nosné témy a priority vysielania 

Naším poslaním bolo prinášať divákom pozitívnu energiu, konštruktívne a povznášajúce relácie. 

Hlavné tematické okruhy a priority vysielania Supreme Master TV boli nasledovné: 

1) Ochrana a úcta k životnému prostrediu; 
2) Osveta v oblasti zdravého životného štýlu, vegánstva, vegetariánstva; 
3) Mier, vzájomná tolerancia a spolupráca medzi národmi; 
4) Kultúrna a náboženská tolerancia a úcta; 

Významným prvkom programovej skladby televízie bolo medzinárodné konštruktívne spravodajstvo.  

Štruktúra vysielania ďalej pozostáva z programov ako: 

• Cesty umeleckými sférami, 

• Hudba a poézia, 

• Filmová scéna, 

• Svet okolo nás, 

• Planéta Zem: náš milovaný domov, 

• Svet zvierat, 

• Modely úspechu 

• Dobrí ľudia – dobrá práca, 

• Veda a duchovnosť, 

• Technológia zlatého veku, 

• Zdravý život, 

• Vegetariánstvo: vznešený spôsob života, 

• Medzi Majstrom a žiakmi, 

• Slová múdrosti, atď. 

http://www.suprememastertv.com/
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1.2 Založenie Supreme Master TV 

Vznik Supreme Master TV bol inšpirovaný príkladom a aktivitami Najvyššej Majsterky Ching Hai, 
celosvetovo uznávanej duchovnej učiteľky, humanitárnej aktivistky, spisovateľky, autorky básní 
a umelkyne, ktorá veľmi láskavým spôsobom vyjadruje svoju víziu ľudského priateľstva medzi 
všetkými krajinami na Zemi a úcty voči prírode. Je priekopníčkou ochrany životného prostredia 
a záchrany Zeme.  

1.3 Súhlas na retransmisiu 

Po predchádzajúcom dohovore a písomnom súhlase zástupcu televízie pre SR a ČR je možné 
archivované relácie Supreme Master Television ďalej bezplatne šíriť prostredníctvom webu, 
káblových rozvodov či IPTV. 

2 Celosvetové pokrytie satelitmi a káblovými rozvodmi 

Vysielanie Supreme Master Television bolo ku koncu vysielania šírené prostredníctvom 14 satelitných 
platforiem a prostredníctvom 131 nám v súčasnosti známych káblových spoločností. 

2.1 Pokrytie satelitným vysielaním 

Oblasť pokrytia Satelit Poloha 
Európa Eurobird 1 28,5º E 

Hotbird 13º E 
Astra 1 19,2º E 

Veľká Británia a Írsko Sky TV (Channel 835) 
 Severná Amerika Galaxy 19 (pôvodne Galaxy 25) 97º W 

Južná Amerika Hispasat 1C 30º W 
Intelsat 805 27,5º W 

Ázia ABS 75º E 
AsiaSat 5 100,5º E 
AsiaSat 3S 105,5º E 
Intelsat 10 C-Band 68,5º E 

Afrika Intelsat 10 KU-Band 68,5º E 
Intelsat 10 C-Band 68,5º E 

Austrália a Nový Zéland Optus D2 152º E 
Stredný východ a Severná Afrika Eurobird 2 25,5º E 

Hotbird 13º E 

2.2 Pokrytie káblovými rozvodmi 

Z dôvodu veľkého počtu káblových televízií, ktoré preberali naše televízne vysielanie do svojho 
portfólia programov, uvádzame detailný zoznam len pre Európu. Pre ostatné kontinenty uvádzame 
len sumárnu informáciu podľa jednotlivých krajín. 

2.2.1 Európa 

Krajina Mesto (oblasť) Názov spoločnosti Kanál 
Česká 
republika 

Chomutov, Žatec, Louny, 
Jirkov, Podbořany, atď. GRAPE SC, a. s. (www.grapesc.cz) IPTV 

Nemecko Hamburg Wilhelm.tel   (http://www.wilhelm-tel.de/) IPTV 
Hamburg Willy.tel  (http://www.willytel.de/) IPTV 

Holandsko Gouda region REKAM (www.rekam.nl) K. 30 (IPTV) 
Slovinsko Celá krajina T-2 Slovenia  (www.t-2.net/) K. 73 (IPTV) 
Spolu 
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2.2.2 Ostatné kontinenty 

Kontinent Krajina Počet káblových TV 
Ázia Taiwan 15 

Mongolsko 47 
Filipíny 1 
Thajsko 2 

Afrika Kamerun 11 
Severná a Južná Amerika Dominikánska republika 11 

Kostarika 5 
Brazília 1 
Chile 5 
Kolumbia 19 
Paraguaj 9 

SPOLU   126 
 

3 Ocenenia, ohlasy médií a divákov 

3.1 Ocenenia 

Supreme Master Television už od svojho vzniku každoročne získava ocenenia Telly Award za viaceré 
relácie zo svojej produkcie, napríklad relácia The Peace Seeker (Hľadač mieru) v rokoch 2006 a 2008, 
produkcie The King & Co. (Kráľ a spoločníci), Birds of Paradise (Vtáky z raja) v rokoch 2010 a 2011.  

Telly Award je popredné ocenenie, ktoré je udeľované najlepším filmovým a video produkciám, 
priekopníckym webovým reklamám, videám a filmom. Udeľuje sa každoročne od roku 1978. 

 

Ocenenie SMTV Kalifornským senátom pri príležitosti osláv 4. výročia vysielania.  

 

Udelenie Prezidentskej ceny Baracka Obamu Najvyššej Majsterke Ching Hai za jej celoživotnú prácu 
pri príležitosti 5. výročia vysielania SMTV.  

 

3.2 Médiá – napísali o nás 

„V nedávnej dobe bola celá škála programov sprístupnená verejnosti nezávisle na vysielacích časoch. 
Zvolené relácie je možné si stiahnuť z internetového video archívu televízie. Supreme Master 
Television vysiela primárne v angličtine s titulkami v nemčine, francúzštine, ruštine, španielčine, 
taliančine, čínštine, kórejčine, vietnamčine, arabčine, perzštine. 

Pozitívne ohlasy z celého sveta naznačujú, že tento kanál získava stále väčšiu popularitu.“ 

Internetový magazín Radiowoche, Nemecko, 20. 7. 2007 
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Nie je to len nejaká ďalšia stránka na internete, ale virtuálna prehliadka toho najlepšieho, ktorú 
sleduje bezprecedentný počet divákov. V priebehu jediného roka prevádzky Supreme Master TV 
dosiahla miliardu návštev na svojej web stránke. Stanica vysiela povzbudzujúce a pozitívne posolstvá, 
čím láme zaužívanú normu prevažne negatívneho spravodajstva v súčasnom spravodajstve. 

Noviny ‘The Trace’ – Chile, 24. – 26. 7. 2007 

3.3 Ohlasy divákov a osobností 

Z celého sveta prichádzajú do Supreme Master TV pozitívne a nadšené ohlasy divákov všetkých 
vekových kategórií a spoločenského postavenia. Oceňujú najmä ekologické posolstvo, pozitívnu 
energiu, inšpiráciu pre zmenu životného štýlu, zlepšenie zdravia, atď. Tieto divácke ohlasy sú 
zverejňované na internetovom portáli televízie. 

 

Supreme Master Television ponúka uskutočniteľnú, reálnu alternatívu. Propagujete programy mieru 
a bratstva. Vaša stanica prináša príklady súcitu a lásky. Supreme Master Television nám pripomína, že 
sme súčasťou ľudstva a našu všeobecnú povinnosť vytvárať lepší svet pre nás aj pre naše deti. 

Antonio R. Villaraigosa, starosta Los Angeles, Kalifornia, USA
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4 Programová štruktúra 

 

Slová múdrosti 

Prednášky Najvyššej Majsterky Ching Hai, svetoznámej humanitárnej aktivistky, 
uznávanej duchovnej učiteľky a skvelej umelkyne, ktoré vám do života vnesú 
inšpiráciu a vznešenosť. 

 

Vegetariánstvo – vznešený spôsob života 

Informácie o tom, prečo a ako viesť naplňujúci vegetariánsky život, prostredníctvom 
programov o varení, rozhovorov s lekármi, odborníkmi na výživu a slávnymi 
osobnosťami. 

 

Vegetariánska elita 

Tento program predstavuje minulých aj súčasných vegetariánov a vegánov a ich 
súcitný spôsob života. 

 

Svet okolo nás 

Cestopisná relácia odhaľujúca slávne duchovné miesta na Zemi, ktoré sa rozhodne 
oplatí navštíviť. 

 

Veda a duchovnosť 

S rastúcou vyspelosťou ľudí v oblasti vedy a techniky potrebujeme aj stále väčšiu 
duchovnú múdrosť, aby sme technológiu využívali na mierumilovné a konštruktívne 
účely. 

 

Planéta Zem: náš milovaný domov 

Táto relácia je vyjadrením našej vďačnosti prekrásnej planéte Zem. V oblasti 
ochrany životného prostredia a celej planéty záleží na činoch každého jedného 
z nás. 

 

Náš vznešený pôvod 

Pohľad na naše kultúrne, náboženské a duchovné korene vo vegetariánstve. 

 

Pozoruhodné správy 

Prinášajú povzbudivé správy z celého sveta, vyzdvihujú dobré skutky a prinášajú 
povedomie o dôležitých celospoločenských otázkach. 

http://suprememastertv.com/wow/�
http://suprememastertv.com/veg/�
http://suprememastertv.com/ve/�
http://suprememastertv.com/wau/�
http://suprememastertv.com/ss/�
http://suprememastertv.com/pe/�
http://suprememastertv.com/nl/�
http://suprememastertv.com/nwn/�
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Hudba a poézia 

Vynikajúca poézia, hudba a piesne od Najvyššej Majsterky Ching Hai a ďalších 
slávnych umelcov. 

 

Modely úspechu 

Tento seriál vyzdvihuje ľudí, ktorí sú úspešní a pomáhajú ostatným ľuďom. 

 

Zdravý život 

Poskytuje informácie o preventívnych a celostných prístupoch ku zdraviu, dobrej 
kondícii a výžive. 

 

Dobrí ľudia, dobrá práca 

Oslavuje moderných hrdinov dnešnej doby, ktorí pomáhajú ostatným a usilujú sa 
o altruistické ideály v záujme zlepšenia spoločnosti. 

 

Technológia Zlatého veku 

Prináša informácie o inovatívnych technológiách so vznešeným zámerom pomoci 
ľudstvu. 

 

Poučná zábava 

Zaujímavé rozhovory, inšpirujúce filmy a dokumenty, ktoré pozdvihujú dušu 
a vyživujú ducha. 

 

Filmová scéna 

Relácia o vybraných filmových novinkách a tiež o obľúbených inšpiratívnych 
a klasických dielach filmovej tvorby. 

 

Medzi Majstrom a žiakmi 

Pohľad na úprimné a dojemné rozhovory medzi majstrom a žiakmi na rôzne témy 
od každodenného života až po tajomstvá vesmíru. 

 

Svet zvierat 

Demonštruje efektívne a láskyplné spôsoby, ako sa starať o našich zvieracích 
priateľov. Tento program prináša aj pravdivé príbehy odhaľujúce inteligenciu, 
vernosť a lásku zvierat, ktoré vás chytia za srdce. 

 

Cesta umeleckými sférami 

Oceneniami ovenčený seriál predstavujúci umelecké programy a životom nabité 
predstavenia z celého sveta. Tento program bol pravidelne vysielaný v USA až pre 
90 miliónov divákov. 

 

http://suprememastertv.com/mp/�
http://suprememastertv.com/mos/�
http://suprememastertv.com/hl/�
http://suprememastertv.com/gpgw/�
http://suprememastertv.com/gat/�
http://suprememastertv.com/ee/�
http://suprememastertv.com/cs/�
http://suprememastertv.com/bmd/�
http://suprememastertv.com/aw/�
http://suprememastertv.com/ajar/�
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