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Žiadosť o udelenie autorizácie vysielania 
 

podľa ustanovenia § 159 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:  

E-mail: 

Web: 

 

 

                                                 
1 § 159 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z. 
2 § 159 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z. 
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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 § 159 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.:  

Ak je žiadateľ o autorizáciu vysielania vysielateľom, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na 

požiadanie alebo prevádzkovateľom retransmisie v zahraničí alebo vydavateľom periodickej publikácie v 

Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s vysielateľom, 

poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prevádzkovateľom retransmisie alebo 

vydavateľom periodickej publikácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný do žiadosti o 

autorizáciu uviesť údaje aj o týchto skutočnostiach a preukázať ich príslušnými dokladmi. Rovnakú povinnosť 

má žiadateľ o autorizáciu, ktorý 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. ÚDAJE O VYSIELANÍ  
 
3.1 Požadovaný štandard digitálneho príjmu: 

 

3.2 Požadovaný spôsob verejného prenosu, ktorý sa bude používať ako základný spôsob distribúcie 

signálu vysielania: 

 

3.3. Údaje o programe vysielania 

 
3.3.1. Predpokladaný časový rozsah vysielania: 

 

3.3.2. Navrhovaný jazyk alebo jazyky vysielania: 

 

3.3.3. Názov programovej služby: 

 
3.3.4. Navrhovaná programová skladba vysielania4: 

 

3.3.5. Špecifikácia programov 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 v prípade žiadosti o 

autorizáciu lokálneho vysielania alebo komunitného vysielania: 

 

                                                 
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. 
4 Z popisu musí byť zrejmé aký program, kedy a v akom rozsahu bude vysielaný. 
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3.3.6. Údaj o tom, či ide o monotypovú programovú službu: 

 

3.3.7. Údaj o tom, či žiadateľ podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu alebo samoregulačnému 

orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje: 

 

3.3.8. Kritériá podľa § 3 zákona č. 264/2022 Z. z., ktoré zakladajú voči žiadateľovi právomoc Slovenskej 

republiky: 

 

3.3.9. Údaj o tom, či je žiadateľ o autorizáciu vysielania súčasťou mediálnej skupiny: 

 

 
3.4. Údaje o doložke (doložka doplnkových obsahových služieb, zahraničná doložka, doložka iného verejného 

prenosu):     

 

 

4. DOKUMENTY, ktoré sú priložené k žiadosti podľa § 159 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. 

 dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom o 

autorizáciu vysielania zahraničná právnická osoba 

 zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o autorizáciu vysielania, ak 

ide o akciovú spoločnosť 

 súhlas rady Rozhlasu a televízie Slovenska s predloženou žiadosťou v prípade, ak je žiadateľom verejnoprávny 

vysielateľ 

iné 

dokumenty 
 

 

 

5. 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 jednu kópiu. 

 

 

 

 

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

