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Žiadosť o udelenie registrácie platformy 
 

podľa ustanovenia § 187 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 

264/2022 Z. z.“) 

 
 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI – fyzická osoba 

 
Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Štátne občianstvo  

Adresa trvalého alebo 

dlhodobého pobytu 

 

Telefón:  

E-mail: 

Web: 

 

 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1 

 
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 

 

 

Štátne občianstvo  

                                                 
1 § 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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Pohlavie  

Meno, priezvisko a rodné 

priezvisko rodičov 

 

 

 

 

2. ÚDAJE O PLATFORME 
 
3.1 Adresa webového sídla alebo špecifikácia aplikácie, prostredníctvom ktorej je platforma na zdieľanie videí 

prístupná užívateľom: 

 

3.2 Údaj o plánovanom počte užívateľov: 

 

3.3 Informácia, či žiadateľ podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu alebo samoregulačnému 

orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje: 

 

3.4 Údaj o tom, či je žiadateľ o registráciu platformy súčasťou mediálnej skupiny: 

 

 

3. DOKUMENTY, ktoré sú priložené k žiadosti podľa § 187 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. 

 čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu platformy, v ktorom uvedie, ktoré z kritérií podľa § 7 zákona č. 264/2022 

Z. z. zakladá voči žiadateľovi právomoc Slovenskej republiky 

iné 

dokumenty 
 

 

 

4. 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

