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Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie 
 

Prostredníctvom KDS/MMDS/MVDS/satelit 

 

 podľa ustanovenia § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 

č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“ ) 

 
 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI – fyzická osoba 
 

Meno a priezvisko, dodatok 

(obchodné meno) 

 

 

 

Rodné číslo  

 

Adresa trvalého alebo 

dlhodobého pobytu 

 

 

 

 

Telefón:  

Fax:  

E-mail: 

Web: 

 

 

 

 

 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1
 

 
Meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, pôvodné meno 

alebo priezvisko, ak došlo k 

zmene mena alebo zmene 

priezviska, prípadne 

prezývku osoby, ktorej sa 

žiadosť týka 

 

                                                 
1
 § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

91/2016 Z.z. 

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
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Telefón : 02/ 20906500, Fax : 02/ 20906535 
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Dátum narodenia, rodné 

číslo, miesto a okres 

narodenia, adresu trvalého 

pobytu a u osoby narodenej v 

cudzine aj štát narodenia 

 

 

Štátne občianstvo  

Pohlavie  

Meno, priezvisko a rodné 

priezvisko rodičov 

 

 

 

 

 

2. ÚDAJE O MAJETKOVOM PREPOJENÍ podľa § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

(údaje o tom, či je žiadateľ vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, vydavateľom periodickej tlače alebo 

majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo prepojený s takýmito 

osobami)
2
  

 

 

 

 

3. ÚDAJE O VYSIELANÍ  
 
3.1. Technické údaje  
Lokalita   

Technická platforma  

Vysielanie bude realizované
3
 

vlastnými technickými prostriedkami prostriedkami inej organizácie (uviesť akej) 

 

 

 

 

Vysielanie RDS (Radio Data System) 
4
 

Programová identifikácia PI  Identifikácia spôsobu dekódovania DI  

Identifikácia dopravného vysielania TP  Prepínač hudba/reč M/S  

Alternatívne frekvencie AF 

 

 Textový kanál RT  

Typ programu PTY 

 

 Hodiny a dátum CT  

Iné informácia o vysielaných sieťach 

EON 

 Identifikácia dopravného hlásenia TA  

Informácie pre prevádzkovateľa 

vysielacej siete 

 Číslo programu PIN  

Meno programového okruhu PS
5
  

 

                                                 
2
 údaje v rozsahu ustanovení § 42 a § 43 zákona č. 308/2000 Z. z. 

3
nehodiace sa škrtnite 

4
k jednotlivým aplikáciám uveďte áno / nie 

5
 uveďte max. 8 znakov, ktoré budú vysielané vysielačom 
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3.2. Údaje o programovej skladbe vysielania 

 
3.2.1. Označenie programovej služby

 
(názov stanice): 

 
3.2.2. Časový rozsah vysielania: 

           
3.2.3. Navrhovaná programová skladba vysielania

6
: 

 
3.2.4. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni

7
 určené podľa navrhovanej programovej 

skladby: 

a) Spravodajstvo –  % 

b) Publicistika:  

1. polit. publicistika –   % 

2. ostatná publicistika –  % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  

1. detské programy –  % 

2. náboženské programy –  % 

3. literárno-dramatické programy –  % 

4. zábavné programy –  % 

5. hudobné programy –  % 

d) Ostatný program 

     
3.2.5. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov  

vo verejnom záujme
8
:    

 
3.2.6. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov

9
:       

 
3.2.7. Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby 

 
3.2.8. Jazyk vysielania: 

 

3.2.9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania:  

 
3.3. Organizačné zabezpečenie vysielania (umiestnenie a vybavenie štúdia, personálne zabezpečenie 

vysielania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Z popisu musí byť zrejmé aký program, kedy a v akom rozsahu bude vysielaný. Ku každému programu v programovej    

skladbe je potrebné uviesť aj programový typ, do ktorého je program zaradený. Charakteristiku programových typov    

viď na internetovej stránke Rady v dokumente Programové typy, programy vo verejnom záujme. 
7
 nehodiace sa škrtnite 

8
 Charakteristiku programov vo verejnom záujme viď na internetovej stránke Rady v dokumente Programové typy,   

programy vo verejnom záujme. 
9
 Uvádza sa percentuálny podiel z celkového vysielacieho času a špecifikácia pôvodného vysielateľa a programu. 

Preberaný program je taký program, ktorý je súčasne (t.j. v tom istom čase) šírený v nezmenenej podobe pôvodným 

vysielateľom a zároveň vysielateľom, ktorý ho preberá 
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4. DOKUMENTY, ktoré sú priložené k žiadosti podľa § 46 ods. 2
10 

 

 doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte 

 doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov na vysielanie, ich pôvod a zloženie (úver, 

pôžička, vlastné zdroje a pod.) 

 doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania  

a na jeho ďalšie uskutočňovanie 

 potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane 

daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní, 

 

 potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení (nie 

staršie ako 60 dní) 

 potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na sociálnom poistení (nie staršie 

ako 60 dní) 

iné 

dokumenty 
 

 

 

5. POUČENIE: 
Ustanovenie § 46 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: Žiadateľ o licenciu je povinný 

počas licenčného konania oznámiť rade všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo údajov 

obsiahnutých v priložených dokladoch,  ktoré vznikli po podaní žiadosti o licenciu. 

 
Ustanovenie § 46 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: Doklady uvedené v ustanovení  

§ 46 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii sa musia predložiť v origináli alebo 

v osvedčenej fotokópii. K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad.  

 

 

 

6. ČESTNÉ VYHLÁSENIE: 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú aktuálne a pravdivé. 

Čestne vyhlasujem, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné. 

 

Súhlasím so spracovaním údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 

 
Materiály odovzdávam v 11 exemplároch – z toho jeden originál a 10 kópií. 

 

 

 

 

V ......................................dňa........................         .................................................................... 

Osvedčený podpis žiadateľa 
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 priložené dokumenty označte x 


