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Žiadosť o registráciu retransmisie  
 

podľa § 180 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. 

z.“ )  

 

 

1.       ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI – právnická osoba 

 
Názov  

Identifikačné číslo 

organizácie 

 

Sídlo a právna forma 

právnickej osoby 

 

Údaje o spoločníkoch, 

akcionároch1 

 

Údaje o osobách, ktoré sú 

štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho alebo 

kontrolného orgánu 

žiadateľa2 

 

Údaje o základnom imaní  

Údaje o vkladoch všetkých 

spoločníkov a o ich 

obchodných podieloch 

vrátane určenia druhu 

a peňažného ocenenia 

nepeňažných vkladov alebo 

o rozdelení akcií medzi 

akcionárov 

 

Telefón:  

Fax:  

E-mail: 

Web: 

 

 

                                                 
1 § 180 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/2022 Z. z. 
2 § 180 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/2022 Z. z. 

RADA PRE MEDIÁLNE SLUŽBY 

Palisády 36, 811 06 Bratislava 

Telefón : 02/ 20906500, Fax : 02/ 20906535 

e-mail.: office@rvr.sk; reo@rvr.sk  
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Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov3 

 
Obchodné meno alebo názov 

a sídlo právnickej osoby 

 

Identifikačné číslo právnickej 

osoby, ak bolo pridelené 

 

Meno, priezvisko, adresu 

trvalého pobytu a dátum 

narodenia fyzickej osoby, 

ktorá je oprávnená konať v 

mene právnickej osoby 

 

Označenie registra, v ktorom 

je právnická osoba zapísaná 

 

 

2.  ÚDAJE O MAJETKOVOM PREPOJENÍ podľa § 180 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.  

(údaje o tom, či je žiadateľ prevádzkovateľom retransmisie, vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej 

služby na požiadanie v zahraničí alebo vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí 

alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s prevádzkovateľom retransmisie, vysielateľom, poskytovateľom 

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v 

zahraničí, príp. či žiadateľ poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex alebo je personálne alebo 

majetkovo prepojený s poskytovateľom multiplexu, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny 

multiplex): 

 

 

 

 

3. ŠPECIFIKÁCIA SIETE ALEBO TELEKOMUNIKAČNÉHO 

ZARIADENIA  

 
Špecifikácia siete alebo telekomunikačného zariadenia používaného na poskytovanie retransmisie 

alebo spôsob poskytovania retransmisie, ak sieť alebo telekomunikačné zariadenie nemožno 

špecifikovať: 

 

Hlavná stanica: 

 

Plánovaný počet koncových užívateľov alebo účastníkov: 

 

 

4.  PROGRAMOVÁ PONUKA (skladba programových služieb) 
ak je programová ponuka rozdelená do viacerých súborov s rozdielnymi cenami pre účastníka, uvedú sa aj údaje o 

programových službách zaradených do základnej programovej ponuky 

 
Druh súboru (základný, 

rozšírený, prémiový, atď.) 

Názov programovej služby  

(názov stanice) 

Základný  

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
3 § 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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5. DOKUMENTY, ktoré sú priložené k žiadosti podľa § 180 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. (označte 

krížikom) 

 špecifikácia osoby, ktorá signál retransmitovanej programovej služby prenáša k užívateľovi, ak tento signál neprenáša 

prevádzkovateľ retransmisie  
iné 

dokumenty 
 

 

 

6. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, aktuálne a 

pravdivé. 
 

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

 
Materiály odovzdávam v 2 exemplároch – z toho jeden originál a 1 kópia. 

 

 

 

 

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

Osvedčený podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 

Spolu s podaním žiadosti je potrebné zaplatiť poplatok podľa aktuálneho Sadzobníka správnych 

poplatkov, ktorý je zverejnený na webovej stránke Rady (https://rpms.sk/podavanie-

podnetov/sadzobnik-spravnych-poplatkov). 

Poplatok je možné uhradiť aj prostredníctvom virtuálneho kiosku na zakúpenie správneho poplatku, 

ktorý je dostupný cez link https://m.ekolky.gov.sk/Login.aspx. Na prihlásenie do kiosku je potrebná 

registrácia. 

https://rpms.sk/podavanie-podnetov/sadzobnik-spravnych-poplatkov
https://rpms.sk/podavanie-podnetov/sadzobnik-spravnych-poplatkov
https://m.ekolky.gov.sk/Login.aspx

