RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU
Palisády 36, 811 06 Bratislava
Telefón : 02/ 20906500, Fax : 02/ 20906535
e-mail.: office@rvr.sk; plo@rvr.sk
www.rvr.sk

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
podľa ustanovenia § 25 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej aj „zákon č.
220/2007 Z. z.“)

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI – fyzická osoba
Meno a priezvisko, dodatok
(obchodné meno)

Dátum narodenia
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
Dátum narodenia, rodné
číslo, miesto a okres
narodenia, adresu trvalého
pobytu a u osoby narodenej v
cudzine aj štát narodenia

§ 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.
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Štátne občianstvo

Pohlavie

Meno, priezvisko a rodné
priezvisko rodičov

2. ÚDAJE O MAJETKOVOM PREPOJENÍ podľa § 26 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.:
Ak je žiadateľ vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je personálne alebo majetkovo
prepojený s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný do žiadosti o udelenie licencie
na digitálne vysielanie uviesť údaje aj o týchto skutočnostiach a preukázať ich príslušnými dokladmi.
Rovnakú povinnosť má žiadateľ, ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v
Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny
multiplex, alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s poskytovateľom multiplexu, ktorý poskytuje na
území Slovenskej republiky terestriálny multiplex, alebo s vydavateľom periodickej tlače či s tlačovou
agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

3. ÚDAJE O VYSIELANÍ
3.1. Požadovaný druh licencie 2:
3.2. Požadovaný štandard digitálneho príjmu 3:
3.3. Údaje o programe vysielania
3.3.1.

Označenie programovej služby (názov stanice):

3.3.2.

Časový rozsah vysielania:

3.3.3.

Navrhovaná programová skladba vysielania 4:

3.3.4.

Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov 5:

2

požadovaný druh licencie: celoplošná, regionálna, lokálna
požadovaný štandard: DAB, DAB+
4
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. Žiadosť o udelenie
lokálnej rozhlasovej licencie alebo lokálnej televíznej licencie obsahuje aj špecifikáciu relácií vysielania, ktorá
preukazuje, že programová služba je zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy,
ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby príslušného spoločenstva, a vedie k udržiavaniu pocitu identity so
spoločenstvom
5
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
3

2

3.3.5.

Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni 6 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 - %

3.3.6.

Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo
verejnom záujme 7:
%

3.3.7.

Navrhovaná suma či podiel výdavkov, ktoré žiadateľ použije každoročne na výrobu programov vo
verejnom záujme:

3.3.8.

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby:

3.3.9.

Jazyk vysielania:

3.3.10. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania:
3.4. Údaje o doložke 8 (doložka doplnkových obsahových služieb, zahraničná doložka, doložka iného
verejného prenosu):
3.5. Organizačné zabezpečenie vysielania (umiestnenie a vybavenie štúdia, personálne zabezpečenie
vysielania):

4.

DOKUMENTY, ktoré sú priložené k žiadosti podľa § 26 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. 9
písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv
spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré bude vysielateľ používať
doklad o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte, ak je žiadateľom fyzická osoba

iné
dokumenty

6

nehodiace sa škrtnite
Žiadateľ v prípade ak uvedie podiel menší ako 15 % z celkového vysielacieho času (§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z.),
uvedie aj zdôvodnenie zníženého podielu. Charakteristiku programov vo verejnom záujme viď na internetovej stránke
Rady v dokumente Programové typy, programy vo verejnom záujme.
8
Doložka doplnkových obsahových služieb, zahraničná doložka, doložka iného verejného prenosu ( napr. DVB-S,
DVB-C, DVB-H, DRM, DRM+, DMB)
9
priložené dokumenty označte x
7
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5. POUČENIE:

Ustanovenie § 26 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z.: Žiadosť sa predkladá v štátnom jazyku. Doklady priložené
k žiadosti sa musia predložiť v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. K dokladu podľa ustanovenia §
26 ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2007 Z. z. sa prikladá aj jeho úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.

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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