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RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 

Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava 

Rozhodnutie č.: R/95/ROL/04/2011                                                        Bratislava, dňa 15.02.2011 
Správne konanie č.: 49-PLO/D-424/2011                                                          Doložka právoplatnosti : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 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.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 49-PLO/D-424/2011 zo dňa 31.01.2011, posúdila žiadosť o odňatie licencie č. 
R/95 na rozhlasové terestriálne vysielanie účastníka konania: 
 
MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o. 
Nová Bošáca 502 

913 08 Nová Bošáca 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

rozhodnutie :  
 

Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 

účastníkovi konania licenciu č. R/95 na vysielanie rozhlasovej programovej služby WOW. 
 

 
O d ô v o d n e n i e : 

 
Dňa 31.01.2011 vysielateľ rozhlasovej programovej služby WOW, spoločnosť MEDIAPOLIS HC 
TRADE s.r.o., Nová Bošáca (ďalej aj „účastník konania“) požiadal Radu o odňatie licencie č. R/95. 
 
Z tohto dôvodu sa dňa 31.01.2011 začalo správne konanie č. 49-PLO/D-424/2011 vo veci žiadosti 
o odňatie licencie. 
 

*   *   *    
 
Podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rada vysielateľovi licenciu odníme, 

ak o odňatie licencie písomne požiada. 

 
*   *   *    
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Účastník konania, ktorému licencia č. R/95 na lokálne vysielanie bola právoplatne udelená dňa 
21.12.2006, je oprávnený programovú službu WOW vysielať na frekvencii 90,4 MHz Bánovce nad 
Bebravou. 
 
Účastník konania v žiadosti o odňatie licencie uviedol, cit.: „Dňa 30.8.2010 bolo zastavené vysielanie 

programu Rádio WOW na frekvencii 90,4 MHz. Išlo o dobrovoľné zastavenie, nakoľko som sa 

rozhodla nepokračovať v projekte Rádia WOW, keďže sa riadenie spoločnosti a rádia nedalo 

synchronizovať s mojimi ďalšími podnikateľskými činnosťami. Zanedbanie starostlivosti o obchodnú 

časť rádia malo na svedomí chýbajúcu časť finančných prostriedkov na ďalšiu prevádzku rádia. 

Dobrovoľne sa vzdávam licencie na prevádzkovanie Rádia WOW a súhlasím s odobraním tejto 
licencie č. R/95 a uvoľnenie frekvencie 90,4 MHz v prospech ďalšieho subjektu, ktorý bude Radou pre 

vysielanie a retransmisiu vybraný. Všetky podklady a technické/programové vybavenie som odstúpila 

Patrikovi Bujnovi a Martinovi Jursovi, ku ktorým mám plnú dôveru, nakoľko podľa mojich informácií 

majú záujem pokračovať vo vysielaní programovej štruktúry Rádio WOW na tejto frekvencii v prípade 

úspechu vo výberovom konaní. Patrik Bujna ako programový riaditeľ a Martin Jursa ako technický 

riaditeľ prevádzkovali Rádio WOW do poslednej chvíle, právne však pokračovať nemohli, keďže 

neboli vlastníkmi spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., ktorá má pridelenú licenciu č. R/95. 

Odkúpili technické vybavenie, archív a všetky potrebné podklady, aby mohli pokračovať v prípade 

úspechu vo výberovom konaní. Týmto prosím Radu pre vysielanie a retransmisiu, aby zobrala do 

úvahy tento fakt pri výberovom konaní, že Rádio WOW, ktoré je v regióne veľmi obľúbené a má 

niekoľko desaťtisícovú základňu poslucháčov, má možnosť prakticky okamžite obnoviť vysielanie 

a prinášať hudbu, či dôležité regionálne informácie pre ľudí z mesta Bánovce nad Bebravou a veľmi 

širokého okolia na ktoré si za niekoľko rokov vysielania zvykli.“ 

 
S poukazom na uvedené skutočnosti Rada rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia a odňala účastníkovi konania licenciu č. R/95. 
 
 

P o u č e n i e : 
 
Podľa ustanovenia § 54 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. proti rozhodnutiu, ktorým Rada rozhodla o 
odňatí licencie, môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia. 
 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné  súdom podľa ustanovenia § 247 a nasl. Občianskeho súdneho 
poriadku. 

 

 
*   *   *    

 
 

Toto rozhodnutie sa vydáva v štyroch rovnopisoch: 
1x účastník konania 
1x Telekomunikačný úrad SR 
2x Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 

Prof. Miloš Mistrík 
    Predseda Rady 

      pre vysielanie a retransmisiu 
 
 


