
RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU  
Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava 

Rozhodnutie č.: R/118/2012                                    Bratislava dňa: 15.05.2012  
Správne konanie č.: 209-PLO/O-R49/2012                                   Doložka právoplatnosti : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 209-PLO/O-R49/2012 začatom 
dňa 26.03.2012, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie a pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania: 
 
LOUD, s. r. o. 
Gaštanová 13 
811 04 Bratislava   
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie :  
 

Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

u d e ľu j e  
 

spoločnosti: LOUD, s. r. o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 
licenciu č. R/118 

 
na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

 
I. 
 

1.  Názov programovej služby: PLUS FM  
2.  Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov 
3.  Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4.  Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
5.  Jazyk vysielania: slovenský 
6.  Pridelená frekvencia 107,5 MHz Čadca 

 
II. 

 
Právne skutočnosti: 
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1.  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 
18.04.2012, oddiel: Sro, vložka č. 69550/B, číslo dožiadania.: el-17164/2012/B 
2.   Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.04.2012, oddiel: Sro, vložka č. 
69550/B, číslo dožiadania.: el-17164/2012/B 

 
III. 

  
1.  Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby (podľa podania účastníka konania č. 2383/2012 zo dňa 27.04.2012 a doplneného dňa 
10.05.2012 listom zaevidovaným pod č. 2570/2012 a dňa 14.05.2012 listom zaevidovaným pod č. 
2639/2012):    
a) Spravodajstvo – 4,8 % 
b) Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 0 % 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0 % 
5. hudobné programy – 8,3 % 
d) Ostatný program – 86,9 % 
 
2.  Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0% 
 
3.  Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: 4,8 % 
 

IV. 
 

1.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD 
 
2.   Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
 

2.1.  Frekvencia:    107,5 MHz  Čadca 
  Lokalita:   Čadca – Jurošovský vrch 

  Frekvenčný list:    4786/OSFS/2012 zo dňa 09.05.2012 
 
3. Špecifikácia RDS:  

  Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    áno  
Prepínač hudba/reč M/S     áno 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 
Číslo programu PIN      áno 
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Meno programového okruhu PS             PLUS FM 
 

ODÔVODNENIE  
 
Podľa § 47 ods. 1 druhá veta správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa, keďže účastníkovi 
konania sa vyhovelo v plnom rozsahu.   
 

P O U Č E N I E 
 
Proti rozhodnutiu o udelení licencie sa nemožno odvolať. Podľa ustanovenia § 49 ods. 6 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť odo dňa, keď bolo Rade 
doručené písomné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že licenciu prijíma; toto vyhlásenie nesmie 
obsahovať žiadne výhrady a musí byť Rade doručené do 30 dní po doručení rozhodnutia Rady, inak 
rozhodnutie o udelení licencie nenadobudne právoplatnosť a na celé konanie sa pozerá, akoby sa 
nebolo uskutočnilo. 
 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa ustanovenia § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok. 
 

* * * 
 
Toto rozhodnutie sa vydáva v štyroch rovnopisoch: 
1 x účastník konania 
1 x Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 
2 x Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
       ______________________________ 
 
                                                                                 prof. Miloš Mistrík 
                           Predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 


