
 RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
Dobrovičova 8, 811 09  Bratislava 

 
Rozhodnutie č.: R/115/2011                                             Bratislava, 10.05.2011 
Správne konanie č.: 225-PLO/O-R58/2011                          Doložka právoplatnosti : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 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. 225-PLO/O-R58/2011 
začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu 
licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
FRONTINUS, s.r.o. 
Dolné Rudiny 3 
010 01 Žilina 
 
Rozhlas a televízia Slovenska  
Mýtna 1 
817 55 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. 
 

I. udeľuje 
 

spoločnosti: FRONTINUS, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina ku dňu 04.09.2012 
 

 
licenciu č. R/115 

 
na lokálne  rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 

 
I. 
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1. Názov programovej služby: Rádio Frontinus 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: Licencia sa udeľuje na dobu 8 

rokov a platnosť licencie končí dňa 04.09.2020 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne / 7 dní v týždni 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelená frekvencia: 96,1MHz  Čadca 

 
II. 

 
Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  Žilina zo dňa 
01.04.2011, oddiel: Sro, vložka č. 274/L, zoznam výpisov č.: 593/11-20C. 

2. 2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  Žilina zo dňa 01.04.2011, oddiel: Sro, 
vložka č. 274/L, zoznam výpisov č.: 593/11-20C. 

 
III. 

 

1.  a) Spravodajstvo – 3,2% 

b) Publicistika: 4,2% 
  polit. publicistika – 1,0 % 
  ostatná publicistika – 3,2 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 1,2 % 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 6,0 % 
5. hudobné programy – 9,3 % 

 d) Ostatný program – 76,1 % 
 

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: 

7% 
 

IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD MP3 

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: 96,1 MHz  Čadca 
 Lokalita:    Čadca 
 Frekvenčný list:  11854/10/2002 zo dňa 25.08.2003 
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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  nie 
Číslo programu PIN      áno 
Meno programového okruhu PS        FRONTIN 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť vysielateľa na základe 
zákona, Rozhlas a televízia Slovenska. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný 
účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného 
záujmu. 
 

Odôvodnenie:  
 
V zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 308/2000 Z. z., Rada je orgánom verejnej správy, ktorého 
prvoradým poslaním je presadzovať záujmy verejnosti, pričom dohliada na dodržiavanie právnych 
predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych 
služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania a retransmisie v rozsahu 
vymedzenom cit. zákonom. 

V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 07.03.2011 verejne 
vyhlásila v dvoch celoštátnych denníkoch, na úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej 
stránke Rady základné podmienky konania o udelenie / zmenu licencie na terestriálne rozhlasové 
vysielanie. V základných podmienkach konania Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti 
o udelenie / zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, konkrétne frekvencie a územný rozsah 
vysielania.  

V termíne stanovenom v základných podmienkach konania (t.j. do 07.04.2011) požiadali 
o pridelenie predmetnej frekvencie títo žiadatelia – účastníci konania: spoločnosť FRONTINUS, 
s.r.o. a Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona. 
 

*     *     * 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. pri rozhodovaní o udelení licencie je Rada 
povinná posudzovať a prihliadať na: 
a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 

b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 

c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
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d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej 

ponuke programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním 

pokryté, 

e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 

f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 

g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie 

v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 

účasťou. 

 
Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. Rada žiadosť o licenciu 

zamietne, ak v rámci konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie vyberala z viacerých 

žiadateľov o licenciu podľa § 48. 

 
*     *     * 

 
Rada posúdila doručené žiadosti v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, s ustanoveniami § 46, § 48 ods. 5 a § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. Pri 
doručených žiadostiach účastníkov konania Rada zobrala do úvahy skutočnosť, že  vyššie uvedení  
účastníci  konania  Rade  doručili údaje a doklady  uvedené  v  § 46  zákona č. 308/2000 Z. z., 
takže správny orgán mal o každom z týchto žiadateľov komplexné informácie, vrátane informácií 
o právnych skutočnostiach, finančnom stave a  o vysielanej programovej službe. Žiadosti 
účastníkov konania boli predložené  a doplnené Rade s náležitosťami podľa zákona. 
 

*   *   *   
 
V súlade s podmienkami konania Rada pozvala účastníkov konania na ústne pojednávania, ktoré sa 
uskutočnili dňa 09.05.2011 v sídle Rady, a dala im možnosť oboznámiť Radu so svojimi 
žiadosťami a objasniť dôvody, pre ktoré žiadajú  o licenciu na rozhlasové vysielanie / o zmenu 
licencie – rozšírenie územného rozsahu vysielania. 
 
 
Na začiatku verejného vypočutia bol každý zástupca účastníka konania riadne oboznámený 
s predmetom verejného vypočutia, bol poučený, že má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam 
a podkladom pre rozhodnutie, má právo nazerať do spisového materiálu, robiť si výpisky a na svoje 
náklady si robiť  kópie spisu a jeho časti. 
 
 
Na ústnom pojednávaní žiadateľ o predmetnú frekvenciu, spoločnosť FRONTINUS, s.r.o. 
prostredníctvom konateľa p. Ing. Rudolfa Podkrivackého uviedol, že prevádzkovať regionálne 
rádio je náročná činnosť a stojí aj na veľkej ochote spolupracovníkov. Účastník konania uviedol, že 
plánuje uskutočniť drobné zmeny vo vysielaní ale podiely programových typov zostávajú 
zachované. Účastník konania uvádza, že má v pláne pokryť aj územia Ružomberka a Oravy. Veľký 
podiel vo vysielaní tvorí lokálne spravodajstvo, vysielanie je plnoformátové. Účastník konania 
uvádza, že vo vysielaní dáva aj priestor pre ľudovú hudbu a pre hudbu na želanie, čo má veľmi 
pozitívny ohlas u poslucháčov. 
 
V rámci ústneho pojednávania s účastníkom konania Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona, tento uviedol, že splnomocňuje p. Roberta Oravca na zastupovanie pred Radou. 
Na ústnom pojednávaní účastník konania uviedol, že nevyváženosť duálneho systému vznikla 
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v minulosti pri odnímaní frekvencií. Väčšina frekvencií v rámci výberového konania bola 
individuálne koordinovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska. Účastník konania uviedol, že 
zákonom, ktorým vznikol RTVS, nastalo aj rozpočtové provizórium, z tohto dôvodu účastník 
konania nemohol rozvysielať pridelenú frekvenciu 94,2 MHz Poprad – Kráľova hoľa. V súčasnosti 
už sú finančné prostriedky rozpočtované tak, že sú dostačujúce na rozvysielanie žiadaných 
frekvencií. Vysielanie na frekvencii 94,2 MHz Poprad – Kráľova hoľa plánuje spustiť do konca 
leta 2011. Rozpočet účastníka konania bol schválený v apríli. 
 

*   *   *   
 
Rada na svojom zasadnutí dňa 10.05.2011 vyhodnotila všetky podklady pre rozhodnutie, ktorými 
boli doručené žiadosti, údaje a závery z verejného vypočutia zhrnuté v zápisniciach z ústnych 
pojednávaní, pričom Rada brala do úvahy i údaje a skutočnosti všeobecne známe a známe Rade 
z jej úradnej činnosti. Rada hodnotila žiadosti jednotlivých účastníkov konania podľa kritérií 
určených v ustanovení § 47  zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Žiadosť spoločnosti FRONTINUS, s.r.o. spĺňala náležitosti podľa ustanovenia § 46 zákona č. 
308/2000 Z. z. Rozhlasová programová služba Rádio Frontinus radio je zameraná na ostatné 
programy, teda programy ktoré sú vysielané na veľkých plochách ( napr. 4 - 8 hodín) a ktoré 
obsahujú zmes rôznorodej hudby, informácií a moderátorských vstupov rôzneho obsahu. Tieto sa 
pre ich nejednoznačnosť a variabilitu zaraďujú do ostatného programu.   
 
Žiadosť Rozhlasu a televízie Slovenska, vysielateľa na základe zákona spĺňala náležitosti podľa 
ustanovenia § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Účastník konania  požiadal o pridelenie frekvencie 96,1 
MHz Čadca pre potreby programovej služby Rádio Slovensko.  
 
 

*   *   *   
 
Po vyhodnotení jednotlivých žiadostí žiadateľov Rada dbala o to, aby jej rozhodnutím boli 
vytvorené predpoklady na zachovanie plurality informácií a mediálnych obsahov, a aby 
rozhodnutie vychádzalo z procesne a skutkovo správnych zistení.  
 
Rada ako správny orgán vedomá si svojho poslania podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody 
prejavu a  práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu po vykonanom dokazovaní 
pristúpila k hlasovaniu. Pri rozhodovaní Rada prihliadala na všetky kritéria uvedené v ustanovení § 
47 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Rada posúdila predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov v zmysle 
ustanovenia § 47 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a má za to, že obaja účastníci konania 
predmetné ustanovenie naplnili. 
 
Prehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľov o frekvenciu a prehľadnosť a dôveryhodnosť 
finančných zdrojov určených na financovanie vysielania podľa ustanovení § 47 písm. b) a c) 
zákona č. 308/2000 Z. z. má Rada zistené z úradnej činnosti, zo žiadostí o udelenie / zmenu 
licencie a z vyjadrení účastníkov konania v rámci ústnych pojednávaní. Rada považuje 
u účastníkov konania toto kritérium za splnené.  
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Pri posudzovaní vyváženosti programových skladieb navrhovaných účastníkmi konania vo vzťahu 
k existujúcej  ponuke programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto 
vysielaním pokryté v zmysle ustanovenia § 47 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. Mieru naplnenia 
predmetného rada zohľadnila pri prideľovaní predmetnej frekvencie. 
 
Pri posudzovaní kritéria podľa ustanovenia § 47 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. – prínos 
žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme Rada vzala na 
vedomie tieto skutočnosti: 

- účastník konania FRONTINUS, s.r.o. má deklarovaný podiel programov vo verejnom 
záujme vo výške 7 %, 

- podiel programov vo verejnom záujme účastníka konania Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona predstavuje 79,8 % vo vysielaní programovej služby  Rádio 
Slovensko. 

 
Skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu (pridelenie frekvencie) nezískal dominantné postavenie na 
relevantnom trhu v zmysle ustanovenia § 47 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. mala Rada 
hodnoverne preukázané u oboch účastníkov konania, nakoľko do doby rozhodovania o udelení 
licencie/pridelení frekvencie účastníkom konania Rada neobdržala žiadne rozhodnutie 
Protimonopolného úradu SR, ktorý je v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 136/2001 Z. z. 
o ochrane hospodárskej súťaže ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu súťaže. 
Rada má tiež za to, že pridelením frekvencie spoločnosti FRONTINUS, s.r.o., ktorý je opätovným 
žiadateľom o licenciu či Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, by títo 
nezískali dominantné postavenie na relevantnom trhu v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 136/2001 
Z. z. 
 
Pri posudzovaní kritéria v zmysle ustanovenia § 47 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. 
skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie 
v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu (pridelenie frekvencie) právnická osoba so 
zahraničnou majetkovou účasťou, Rada považuje toto kritérium za splnené, nakoľko žiadateľmi 
o licenciu (pridelenie frekvencie) neboli osoby so zahraničnou majetkovou účasťou. 
 

*   *   *    
 

Rada zobrala na vedomie pri rozhodovaní skutočnosť, že žiadosti účastníkov konania obsahovali 
náležitosti ustanovené v ustanovení § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. a splnili tak základné kritérium. 
Rada však ako správny orgán príslušný na rozhodovanie o udelení / zmene licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie pri svojom rozhodovaní uplatnil voľnú úvahu a pri svojom rozhodovaní 
postupoval v súlade so zákonom a dôsledne hodnotil splnenie kritérií stanovených zákonom, najmä 
ustanovením § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s ustanoveniami § 45 a § 46 zákona č. 
308/2000 Z. z. a ostatnými súvisiacimi ustanoveniami. V danom prípade bolo rozhodovanie Rady 
obmedzené iba na možnosť udelenia / zmeny licencie alebo zamietnutia žiadosti o udelenie / 
zmenu licencie.   
 
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti pri rozhodovaní Rada prihliadala na všetky kritéria 
uvedené v ustanovení § 47 zákona č. 08/2000 Z.z. pričom pri posudzovaní vyváženosti 
programových skladieb navrhovaných účastníkmi konania vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním 
pokryté v zmysle ustanovenia § 47 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z., uprednostnila  účastníka 
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konania – spoločnosť FRONTINUS s. r.o. Dôvodom pridelenia frekvencie spoločnosti 
FRONTINUS s.r.o., bol fakt, že formát programovej služby Rádio Frontinus dôslednejšie napĺňa 
predmetné ustanovenie, t.j. vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom vo vzťahu k 
existujúcej ponuke programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto 
vysielaním pokryté, nakoľko:  

1. podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dbá o zachovania duálneho 
systému vysielania ako jedného z princípov mediálnej politiky štátu, kde popri sebe 
existujú súkromní vysielatelia a vysielateľ verejnoprávny. Vysielanie Slovenského 
rozhlasu je v lokalite mesta Čadca dostatočne zabezpečené, a to vysielaním programových 
služieb Rádio Slovensko (103,5 MHz Žilina), Rádio Regina ( 100,1 MHz Žilina) a Rádio 
Devín (97,2 MHz Žilina). Vyššie uvedený formát Rádia Frontinus predstavuje alternatívu 
verejnoprávnemu vysielateľovi z hľadiska zamerania programovej služby a zároveň 
dôslednejšie napĺňa vyššie uvedené kritérium.  

      2. Dôvodom pridelenia frekvencie tejto spoločnosti bol fakt, že formát programovej služby   
Rádio Frontinus sa orientuje na územie v oblasti, ktoré by malo byť týmto vysielaním 
pokryté. Formát Rádio Frontinus je z obsahového a geografického hľadiska špeciálne 
projektovaný pre obyvateľov v oblasti severného Slovenska, kým pri programovej službe 
Rozhlasu a televízie Slovenska tieto hľadiská absentujú a pridelením frekvencie by došlo 
len k expanzii územného rozsahu vysielania. Spoločnosť FRONTINUS s. r.o. je 
opätovným žiadateľom o licenciu. V súčasnej dobe je držiteľom licencie č. R/65, ktorej 
doba platnosti je od 02.09.1998 do 03.09.2012. Ide o programovú službu s už existujúcou 
skupinou poslucháčov, preto nie je dôvod nezanechať kontinuitu vysielania. 

 
Rada ako príslušný správny orgán v dostatočnej miere zistil skutkový stav veci, na ktorý správne 
aplikoval relevantné ustanovenia zákona. Ďalej má za to, že jeho rozhodnutie má všetky náležitosti 
ustanovené v § 47 zákona č. 71/1967 Zb., nevykazuje formálne ani logické nedostatky, je riadne 
a dostatočne odôvodnené a vychádza zo skutkového stavu zisteného v zmysle ustanovení zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní. Medze zákonom povolenej voľnej úvahy pri hodnotení faktov 
a skutočností neboli prekročené, nebolo vymedzené z rámca logiky a nebol opomenutý žiaden 
z argumentov účastníkov konania. 
 
Rada ako správny orgán vedomý si svojho poslania podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody 
prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu po vykonanom dokazovaní 
pristúpila k hlasovaniu a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
 

*     *     * 
 
Frekvencie ako obmedzený prírodný zdroj sú vo vlastníctve štátu, ktorý ich prostredníctvom 
regulačného orgánu v prípade splnenia zákonných podmienok môže prideliť žiadateľovi na časovo 
obmedzené využívanie, v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v licenčnom konaní. 
 
Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. poslaním Rady je presadzovať záujmy 

verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym 

hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie 

a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Prvoradým záujmom 
regulačného orgánu pri udeľovaní licencie / prideľovaní frekvencie je zabezpečenie fungovania 
plurality v oblasti poskytovania a šírenia informácií. Občania štátu majú právo získavať informácie 
z vysielania na sebe nezávislých vysielateľov a regulačný orgán v zmysle naplnenia kultúrnej 
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diverzity musí zabezpečiť, aby neboli vysielateľmi vysielané programy podobného alebo až 
identického obsahu.  
 
Podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. plán využitia frekvenčného spektra pre 

oblasť vysielania vypracúva úrad v spolupráci s radou; úrad je pritom povinný utvárať podmienky 

na rozvoj digitálneho vysielania a rada je povinná dbať na zachovanie podmienok duálneho 

vysielania. 

 
Z vyššie uvedeného implicitne vyplýva, že Rada je povinná dohliadať na efektívne využívanie 
frekvenčného spektra, čo v zmysle ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní predstavuje naliehavý všeobecný záujem na využívaní rozhlasovej terestriálnej frekvencie 
96,1 MHz Čadca. Z uvedeného dôvodu Rada rozhodla o vylúčení odkladného účinku opravného 
prostriedku proti tomuto rozhodnutiu. 
 

Poučenie:  
 
Proti rozhodnutiu o udelení licencie sa nemožno odvolať. Podľa § 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. 

Podľa ustanovenia § 51 ods. 8  zákona č. 308/2000 Z. z. proti rozhodnutiu, ktorým Rada rozhodla 
o zmene licencie alebo zamietla žiadosť vysielateľa o zmenu licencie alebo jej nevyhovela v celom 
rozsahu, môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia rady. 

 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti rozhodnutiu 
o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. 
 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 

 
 

*    *    *     
 
 

Toto rozhodnutie sa vydáva v piatich rovnopisoch: 
 
2x účastníci konania 
1 x Telekomunikačný úrad SR 
2 x Rada pre vysielanie a retransmisiu 
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                 Prof. Miloš Mistrík 
              Predseda 
                 Rady pre vysielanie a retransmisiu 


