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k dátumu 28.03.2019

l

Oddiel: Sro
VloŽka čĺslo:38558/8
l.

obchodné meno

Media RTVS, s.

r. o.

ll. Sídlo

Názov ullce (lnóho verejnóho prlestranstva) a orlentačnó čĺslo(príp. sripirnó člslo):
Mýtna 1
Názov obce: Bratislava
PSč: 817 55
Śtát: slovenská republika
ilr.

rto:

35 967 871

lV. Deň zápisu: 08.12.2005
V. Právna Íoľma: Spoločnosťs ručenímobmedzeným

Vl. Predmet podnlkania (činnosti}
1. sprostredkovatel'ská činnosťv rozsahu vol'ných Živností,

poradenská činnosťv oblasti reklamy, propagácie, marketingu a inzercie,
reklamná, inzertná, marketingová a propagaěná ěinnosť,
vydavatel'ská činnosťv rozsahu voľnejŽivnosti,
prieskum trhu a veĘneJ mienky,
kúpa tovaru za účelomjeho predaja konečnémuspotrebitel'ovi(maloobchod),
kúpa tovaru za úěelom jeho predaja iným prevádzkovateľom żivnosti (veľkoobchod),
výroba reklamných a propagačných materiáIov,
nakladanie s výsledkamitvorivej činnosti so súh|asom autora,
10. vydávanie nahraných nosičov zäznamu zvuku v rozsahu vol'nejŽlvnosti,
1 1 . automatizovanó spracovanie údajov,
12. administratívne, organizačnéa technické pľáce súvlsiace s vyhl'adávaním, trledenÍm,
spracovan ím a zoraďovan ĺm informácií,
2.
3.
4'
5.
6.
7.
8.
9.

Ml. Śtatutárny oľgán; konatel'
Meno a priezvisko: lgor Slanina
Bydlisko:
čĺslo(príp. súplsnó čĺslo):
Názov ulice (inóho vereJného pľiestranetva) a orientačné

Dátum n
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 18.09.201 7
s ručenímobmedzeným:
Spôeob konania štatutáľneho orgánu v mene spoločnosti
k napísanému'
że
podpisuje tak,
Konateľ koná v m"ná sńoloěnosti nävonok a
pripojÍsvoj podpis
uýĺáe"ne.u alebo oilábene'u obchodnému menu spoločnosti
uvedený v podpisovom Vzore.

Vlll. Spoločnĺci

obchodné meno/názov:
Rozhlas a televízia Slovenska
Sĺdlo:
číslo(prĺp. súpisnéčíslo):
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné
Mlynská dolina
Názov obce: Bratislava
PSt: 845 45
Štát:slovenská republika

Výška vkIadu: 275 oo0,oo00oo EUR ( Peňažný vklad
Räzsah splatenla: 275 000,000000 EUR

)

lX. Dozorná rada
Meno a priezvlsko: PhDr. Jaroslav Reznĺk

Bydlisko:
čĺslo(prÍp' súpisnéčíslo):
Názov ulice (inóho verejného priestranrtva) a orientačné

Psč

Štát:
Dátum

Rodné

Vznik funkcie: 0'ĺ .02.20'l 8

Meno a prlezvisko: Mgr. Marek Knut
Bydlisko:
ľázov ulIce (iného verejného prtestranstva) a orlentačnéčĺslo(prĺp. súpisnéčíslo):
Názov obce

Psč

Štet:
Dátum

Rodné

Vznik Íunkcie: 01 .02.201 8
Mono a pľiezvlsko: lng' Mgr. Martin Kabát' PhD. MBA
Bydlisko:
Názov obce:

PSč:
Štat

Rodnó čí

Vznlk funkcie:

01 .02.201

I

X. Výška základného lmania
275 000,000000 EUR

Xl. Rozsah splatenla základného imanla
275 000,000000 EUR

Ďalšie právne skutoěnosti
Xll. Zlúčenie,spIynutie, rozdelenle spoloěnostl
Spoločnosť je právnym nástupcom v dÔsledku zlÚöenla.

obchodné meno/názov:
RTVS Production & Technology, s. r' o.
Sĺdlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaěné ěísIo (prĺp. súplsnéčĺslo):
Mlynská dolina
Názov obce: Bratislava - mestská časťKarlova Ves
PSČ: 845 45
Štát: slovenská republika
lčo: es 887 559

Xlll. lné ďalšie právne skutoěnosti
Strana 3

. Spoločnosťbola zaloŽená zakladatel'skou listinou zo dňa
18.11 .2oo5 a dodatkom č' 1 k
zakladateľskej llstine zo dňa 6.12.2oo5 v zmysle
ss 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie Jediného spoločnÍkazo dňa 09.11.2006.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dřa 2.4.2oO7.
4. Rozhodnutie jediného spoločnĺkazo dňa 26.06.2008.
!,lozlodnutie jedlného spoločnÍkavo forme notárskej zápsinice N í09/2010, Nz
2234112010 zo dňa 22.06.2010
p' Rozlodnutie jediného spoločníkazo dňa 15.02.2011. Zmena obchodného rnena
z
Media SRo, s. r. o. na Media RTVS, s. r. o..
7. Zäpisnica z valného zhromaŽdenia zo dňa 29.03.2011 .
8. Rozhodnutle jedlného spoločníkazo dňa 19.12.2011.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08. 2012.
ĺ0. Rozhodnutie jediného spoločníkazo dňa 19.í0.2012.
11. Rozhodnutie jediného spoločn IRa zodňa 15.05. 2013.
ĺ2. Rozhodnutie jediného spoločníkazo dňa 25.09.2013.
13. Rozhodnutie jediného spoločníkazo dňa 29.05.2017 .
Zmluva o z|účenívo_formenotárskeJ zápisnice č. N 461/2017, Nz 1936,|ĺ201Ĺ
NCR!s
19757l2o17 zo dřIa 06.06.2017.
14. Rozhodnutie Jediného spoločnĺkazo dňa 29.01 ,2018.
1

Výpis zo dňa 28.03.2019
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,ntlÍlkátoÍ: 50349287.ConversionRecordForPrintedDocument,sk,

Jazyk: SK, Verzla: 2.1,

osvedčovacia doložka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 pĺsm. a) zákona
č. 305/2013 Z, z. o elektĺonlckej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnenÍ niektoých zákonov (zákon o
e-Govornmente) v znenl neskoršÍch predpisov a podl'a vyhlášky Ministerstva financiÍ Slovenskej ľepubliky ě,.275t2o14 Z' z. o zaručeneJ
konverzii.

lJĺlĺ-lĺl-ĺltl'rĺlv.,ĺ\lhíl(1let](,rlĺlĺtllllellĺtl / lts||ĺlí)ŕ)|f(}ĺlll(:

Počet listov

2

Počet neprázdnych strán
Foľmát papiera

o
o

4

Formát papiera A4

Dokument obsahuje prostrisdky autorizácie a|ebo časovúpečiatku
Dokument neobsahuje prostriedky autorlzácio ani časovúpečiatku
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Stav autorizácie

platná

Čas autorizácie

28,03.20'ĺ9 10:12
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Stav časoveJ pečiatky

platná

Čas vystavenia časovej pečiatky

28.03.201910:12

Vydavatel' časovej pečiatky

CN=Tĺme Stamp Authority 1'

Čas overenia časovej peÖiatky

28.8.2A1910:14
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Evidenčnéčĺslozáznamu o zaruöeneJ

sP-28.03-2019-000608

Dátum a čas vykonania zaručenej konveľzie

28,03.2019 10:14

konverzii
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'lodnota elektronlckého odtlaěku pôvodného elektronlckóho dokumentu

Funkcla použitá pĺe výpoóet glgktľonlckého odllaöku

lČo

3663ĺ124

Názov právnlckej osoby

poóta' 4.3.

Parlizánska c6sta 9, 975 9g Banská By8tńca
oR os BB, oddiEl Sa, vložka ö.803/s

Meno

Pĺiezvisko
Funkcĺa alebo pracovné zaradenle záméstnangc
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