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Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady dňa 9. 11. 2022 

 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. 
Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu č.: AO-RPMS/2022/00220 
Predmet podnetu: príspevok „EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) zo 
Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!“ 
Subjekt: Topky.sk (Zoznam, s.r.o.) 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 109 ods. 1 až 4 a § 110 ods. 
2 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. z.“) 
postupom podľa § 225 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. začína správne konanie podľa § 152 ods. 3 
zákona č. 264/2022 Z. z. voči spoločnosti Zoznam, s.r.o. vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu 
v súvislosti s poskytovaním príspevku „EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) 
zo Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!“ šíreného v rámci obsahovej služby Topky.sk, ktorý 
mohol naplniť definíciu nelegálneho obsahu podľa § 151 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 123 zákona č. 264/2022 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok 
správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 23. 11. 2022 Z: ReO 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi podávateľovi podnetu na preverenie začiatok správneho konania. 
T: 21. 11. 2022                          Z: AO 
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PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 

Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách: 
 
§ 13 Vymedzenie obsahovej služby 
(1) 
Obsahová služba je služba určená na príjem verejnosťou koncovému užívateľovi alebo inému 
užívateľovi, ktorej obsah zostavuje jej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na základe požiadaviek užívateľa a 
a) vo vnímateľnej podobe tento obsah tvoria časovo usporiadané zvukové, obrazové alebo 
audiovizuálne komunikáty alebo štruktúrované textové informácie (lineárne mediálne služby), 
najmä programová služba, 
b) vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka zvukových, obrazových alebo audiovizuálnych 
komunikátov alebo štruktúrovaných textových informácií, ku ktorým poskytovateľ služby 
umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru obsahov (nelineárne 
mediálne služby), najmä audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a elektronický 
programový sprievodca, 
c) vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka obsahových služieb podľa písmena a) alebo 
b), ku ktorým poskytovateľ obsahovej služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo 
spoločne vo forme súboru služieb (súborné mediálne služby), najmä retransmisia 
programových služieb a multiplex, alebo 
d) je ďalším nezmeneným verejným prenosom multiplexu alebo jeho časti poskytovaným inou 
osobou ako pôvodným poskytovateľom multiplexu. 
(2) 
Obsahovou službou je aj platforma na zdieľanie obsahu, najmä platforma na zdieľanie videí. 
 
§ 151 ods. 2.: Nelegálnym obsahom sa na účely tohto zákona rozumie obsah, ktorý  
a) napĺňa znaky detskej pornografie alebo extrémistického materiálu, 
b) podnecuje ku konaniu, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu, 
c) schvaľuje konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu, alebo 
d) napĺňa znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických 
režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo 
trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. 
 
§ 152 ods. 3. Konanie o zamedzení nelegálneho obsahu regulátor začne aj vtedy, keď z vlastnej 
činnosti získa informáciu o existencii nelegálneho obsahu a vec neznesie odklad. 
 

Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon 
 
§ 140b: trestné činy terorizmu 
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej 
skupiny podľa § 297, trestný čin teroru podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku 
podľa § 419, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b, trestný čin 
financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a 
zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d). 
 
§ 419 ods. 1 Teroristický útok 
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo zničiť 
základnú politickú, hospodársku alebo spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej 
organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu štátu alebo iný 



orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo konala, opomenula alebo 
strpela 
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život, zdravie človeka alebo jeho 
osobnú slobodu, 
 
§ 423 ods. 1.: Hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Kto verejne hanobí 
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo 
b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, 
národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, 
náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, 
 
§ 424 ods. 1.: Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti 
Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich 
skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre 
ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie alebo 
preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá 
sa odňatím slobody až na tri roky. 
 
Podľa čl. 2 ods. 7 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 zo 
dňa 29.04.2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (ďalej len ,,nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/784“) sa pojmom „teroristický obsah“ rozumie 
jeden alebo viacero materiálov, ktoré podnecujú na spáchanie niektorého z trestných činov 
uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 2017/541, ak takýto materiál, či už 
priamo alebo nepriamo, napríklad glorifikáciou teroristických činov, obhajuje páchanie 
trestných činov terorizmu, a tým spôsobuje nebezpečenstvo spáchania jedného alebo viacerých 
takýchto trestných činov. 
 
Podľa čl. 1 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/784 sa za 
teroristický obsah nepovažuje materiál verejne šírený na vzdelávacie, novinárske, umelecké 
alebo výskumné účely alebo na účely predchádzania terorizmu alebo boja proti nemu vrátane 
materiálu, ktorým sa vyjadrujú polemické alebo kontroverzné názory v rámci verejnej diskusie. 
Vykoná sa posúdenie, ktorým sa určí pravý účel daného šírenia a či sa materiál verejne šíri na 
uvedené účely 

 
* * * * * 

 
Rada vykonala kontrolný monitoring   obsahovej služby topky.sk (https://www.topky.sk/ 
prevádzkovateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A 
Bratislava 821 08, IČO: 36 029 076), 
ktorého zameraním bolo zistiť dodržiavanie príslušných ustanovení Zákona č. 264/2022 Z. z. o 
mediálnych službách v rámci publikovania príspevku „EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v 
hlave strelca Juraja (†19) zo Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!1“ z dňa 17.10.2022 v 
čase o 16:31 h. 
 
Monitoring predmetného obsahu publikovaného dňa:  17.10.2022 v čase 16:31 h. 
 

                                                 
1 https://www.topky.sk/cl/10/2399011/EXKLUZIVNE-Co-sa-odohravalo-v-hlave-strelca-Juraja---19--zo-
Zamockej--DETAILY-z-listu-na-rozlucku- 

https://www.topky.sk/


http: https://www.topky.sk/cl/10/2399011/EXKLUZIVNE-Co-sa-odohravalo-v-hlave-strelca-
Juraja---19--zo-Zamockej--DETAILY-z-listu-na-rozlucku- 
 
EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) zo Zámockej? DETAILY z listu 
na rozlúčku! 
 
BRATISLAVA - V stredu podvečer v centre Bratislavy zastrelil len 19-ročný Juraj dvoch 
mladých mužov Juraja (†27) a Matúša (†23). Obaja patrili k LGBTI+ komunite a ich vražda 
bola vraždou z nenávisti. Potvrdzuje to aj list na rozlúčku, ktorý strelec Juraj zanechal. List 
máme v redakcii k dispozícii. 
 
"Prichádza čas, vykročím vpred von z dverí bytu a zaútočím na nepriateľa všetkým, čo 
mám," tak začína list na rozlúčku, ktorý napísal len 19-ročný Juraj potom, čo zavraždil dvoch 
mladých mužov pred podnikom Tepláreň v centre Bratislavy. List venuje rodičom, svojej sestre 
a neznámej žene, ktorú nemenuje. "Prosím, nesmúťte. To, čo robím, robím nie pre seba. 
Robím to preto, lebo viem, aké plány majú naši nepriatelia. Robím to pre svoj ľud, pre svoj 
národ, pre svoju rasu," píše v liste Juraj. To potvrdzuje, že išlo predovšetkým o zločin z 
nenávisti. Juraj mal antisemitistické, homofóbne a rasistické názory. Tie zverejnil aj v manifeste 
na sociálnej sieti Twitter, kde po vražde ešte komunikoval s ľuďmi a priznal sa k tomu, čo 
spravil.  
 

ODKAZ NA ČLÁNOK: „Prehovorila svedkyňa masakru na Zámockej: Pred barom sa 
jej naskytol strašný pohľad... Pri obetiach bola prvá!“ 

 
Z listu vyplýva, že Juraj nemal žiadne výčitky svedomia, ba dokonca, mal radosť z toho, čo 
vykonal. Trápilo ho len jedno. "Sú vo mne len dve emócie. Radosť z toho, že sa mi naskytla 
takáto príležitosť zaútočiť na tento okupačný židovský systém a smútok z toho, že nebudem 
nažive na to, aby som videl svet po porážke nášho nepriateľa," písal Juraj.  
 

FOTOGRAFIA listu na rozlúčku s odkazom na galériu fotografií k článku.  Zdroj: 
Topky.sk 
 
VIDEO 1. Topky.sk O STREĽBE (príslušníci PZ SR v zaistenom priestore streľby 
vykonávajú vyšetrovanie) 

 
Záhadná "ona" 
 
Juraj list adresuje, okrem svojich rodičov a sestry, aj záhadnej žene, do ktorej bol zrejme 
zamilovaný. "Nikdy som jej nič nepovedal. Jej meno sem nenapíšem, lebo to nemá zmysel. 
Nikdy som nemal odvahu jej povedať, čo som mal na mysli a preto mi nepríde vhodné ju do 
tohto zatiahnuť. Jej meno odíde so mnou. Ale pre ňu, ktorej meno viem len ja, prajem si len 
to najlepšie, dlhý produktívny a úspešný život, bez obáv a smútku. To je všetko," napísal 
mladý vrah. Svoje slová venuje aj mladšej sestre a rodičom odkazuje, aby nedovolili, aby sa jej 
niečo stalo.  
 

FOTOGRAFIA strelca Juraja K. s odkazom na galériu fotografií k článku. Zdroj: 
Twitter.com / NTMA0315 

 
"Môj čas prišiel. Čas prestať kľačať, ale postaviť sa na vlastné nohy. Čas vykročiť vpred a 
bojovať, aj keby som mal byť posledný Európan, čo tak urobí. Ale ja viem, že nebudem. Aj 



po smrti budem s vami naďalej, len nie fyzicky. Spomienky, zážitky, tie navždy ostanú. Na 
zemi sa už nevidíme, ale ja budem na vás čakať na druhej strane, kdekoľvek to môže, alebo 
nemusí byť. Určite sa raz uvidíme," ukončil Juraj. Žiaľ, po ňom tu ostal aj veľký zármutok 
rodín a priateľov dvoch mladých mužov, ktorým vzal život. Pritom sa neprevinili ničím, len si 
dovolili milovať ľudí rovnakého pohlavia.  
 
 FOTOGRAGIE obetí streľby 
 
Masaker na Zámockej 
Juraj sa vybral v stredu večer do centra mesta. Krátko po 19-tej hodine začal zblízka strieľať 
na troch ľudí, ktorí sedeli a pili limonádu pred podnikom Tepláreň, v ktorom sa stretáva 
LGBTI+ komunita. Aj Matúš a Juraj, ktorých strelec chladnokrvne zavraždil, do nej patrili. 
Matúš v podniku pracoval a s Jurajom boli dobrí kamaráti. Vrah postrelil aj mladú ženu, tá 
však mala šťastie a prežila.  
 

VIDEO 2. Topky.sk O STREĽBE (príslušníci PZ SR v zaistenom priestore, kde naši telo 
strelca, vykonávajú vyšetrovanie) 

 
Juraj pred vraždou na sociálnej sieti Twitter zverejnil 65-stranový manifest, ktorý bol 
namierený proti Židom, homosexuálom a moslimom. Krátko pred vraždou napísal, že sa 
rozhodol a po tom, čo zavraždil Juraja s Matúšom, ešte komunikoval na Twitteri a priznal sa, 
čo urobil. Polícia po ňom pátrala celú noc. Vrah sa mal medzičasom vrátiť domov k rodičom, 
tam sa mal s nimi pohádať. Zanechal list na rozlúčku, vymenil zbraň, ktorú zobral z otcovho 
trezora a ráno okolo pol ôsmej ho našiel náhodný okoloidúci v blízkosti Jaskovho radu.  
 

VIDEO 3. Topky.sk, ZÁZNAM Z TLAČOVEJ BESEDY ŠPECIÁLNEJ 
PROKURATÚRY. 

 
FOTOGRAFIA Z MIESTA, KDE BOLO NÁDENÉ TELO JURAJA K s odkazom na 
galérii fotografií. Zdroj: Topky - Maarty 

 
Príspevok obsahuje i galériu piatich fotografií (fotografie strelca voľne dostupné zo sociálnych 
sietí, fotografie z miesta činu od PZ SR), v rámci ktorých sa nachádza i autentická fotografia 
listu na rozlúčku - viď. súbor Bod_29_priloha.pdf 
 

* * * * * 
 

Pri posudzovaní možného výskytu nelegálneho obsahu vychádza Rada z citovaných ustanovení 
zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, pričom definícia pojmu „nelegálny obsah“ je 
odvodená z následne citovaných ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. (trestný zákon), ktoré 
vymedzujú „nelegálny obsah“ ako napĺňanie podstaty uvedených trestných činov.  
 
Dňa 17.10.2022 v čase o 16:31 hod. bol na spravodajskom portály Topky.sk publikovaný 
článok „EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) zo Zámockej? DETAILY 
z listu na rozlúčku!2“. 
Súčasťou predmetného článku bola Galéria, ktorá obsahovala fotografie, v rámci ktorej 
figurovala aj fotografia (použitá samostatne ale aj v koláži s inými fotografiami) údajného listu 

                                                 
2 https://www.topky.sk/cl/10/2399011/EXKLUZIVNE-Co-sa-odohravalo-v-hlave-strelca-Juraja---19--zo-
Zamockej--DETAILY-z-listu-na-rozlucku- 



na rozlúčku, ktorý zanechal Juraja K. - podozrivý zo spáchania trestného činu teroristického 
útoku podľa § 419 Trestného zákona. 
 
Na základe uvedených ustanovení Kancelária posudzovala daný obsah článku, resp. fotografií 
z dôvodu podozrenia, že zverejnený údajný list na rozlúčku osoby Juraja K. 
spravodajským portálom Topky.sk. by mohol byť považovaný za nelegálny obsah 
v zmysle § 151 ods. 2. Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách. 
 
Zverejnený list na rozlúčku (citácie a autentické fotografie údajného listu) okrem iného slúži aj 
na obhajobu konania autora listu, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu - teroristický 
útok. 
Zverejnený list obsahuje vyjadrenia: "Prichádza čas, vykročím vpred von z dverí bytu a 
zaútočím na nepriateľa všetkým, čo mám," ... „Ja som si vybral cestu boja proti židovským 
nepriateľom a ich kolaborantom. Som so svojou cestou spokojný, nemám žiadne výhrady.“ 
Predmetný list na rozlúčku zároveň obsahuje časti, v ktorých autor listu podnecuje a nabáda na 
pokračovanie v konaní rovnakých alebo obdobných činov: „Sú vo mne len dve emócie: radosť 
z toho, že sa mi naskytla takáto príležitosť zaútočiť na tento okupačný židovský systém, a smútok 
z toho, že nebudem nažive na to, aby som videl svet po porážke nášho nepriateľa“ alebo „Čas 
prestať kľačať, ale postaviť sa na vlastné nohy. Čas vykročiť vpred a bojovať, aj keby som mal 
byť posledný Európan, čo tak urobí. Ale ja viem, že nebudem.“ 
 
V tejto súvislosti s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti o formálnom spracovaní 
a obsahu informácií v predmetnom článku ďalej uvádzame: 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/784, ktoré pod pojmom 
„teroristický obsah“ rozumie jeden alebo viacero materiálov, ktoré podnecujú na spáchanie 
niektorého z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) smernice (EÚ) 
2017/541, ak takýto materiál, či už priamo alebo nepriamo, napríklad glorifikáciou 
teroristických činov, obhajuje páchanie trestných činov terorizmu, a tým spôsobuje 
nebezpečenstvo spáchania jedného alebo viacerých takýchto trestných činov. 
 
§ 140b Trestného zákona podľa ktorého je trestným činom terorizmu aj „...trestný čin 
teroristického útoku podľa § 419 Trestného zákona.“ 
Pričom podľa § 419 ods. 1 Trestného zákona je teroristický útok definovaný: Kto v úmysle 
poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo zničiť základnú 
politickú, hospodársku alebo spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, 
závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu štátu alebo iný orgán verejnej 
moci alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo konala, opomenula alebo strpela 
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život, zdravie človeka alebo jeho 
osobnú slobodu, 

 
* * * * * 

 
Po obsahovej stránke je teda list Juraja K. na rozlúčku možné vnímať ako ďalšiu 
deklaráciu myšlienok a názorových východísk (okrem už predtým publikovaného 65-
stranového manifestu „A call to arms“, v ktorom metodologicky rozoberá a definuje 
východiská a ciele pre svoje konanie), ktoré v konečnom dôsledku 
ospravedlňujú/opodstatňujú vykonanie útoku tak, ako k tomu došlo dňa 12. októbra 2022 
na Zámockej ulici. 
 



Vo svojom rozlúčkovom liste opisuje Juraj K. svoje konanie ako „svoju úlohu“, resp. ako 
„boj proti nepriateľom“, ktorých menuje ako príslušníkov židovského národa a ich 
„kolaborantov“ a ďalej nimi vytvorený „okupačný systém“. 
 
V liste opisuje pozitívne pocity, ktoré po vykonaní útoku zažíval: spokojnosť, žiadne 
výhrady, pocit radosti. List aj v náznakoch vyzýva na nasledovanie jeho príkladu, autor 
je presvedčený, že nebude posledným Európanom, čo ,,vykročí vpred“ a bude „bojovať“, 
resp. deklaruje presvedčenie, že je lepšie žiť krátko a niečo spraviť, ako žiť dlho a 
nepostaviť sa proti ,,tomu“, pričom vyjadruje nádej porážky ,,nepriateľa“ v budúcnosti. 
 
Na základe týchto skutočností ďalej konštatujeme, že predmetný list na rozlúčku 
obsahuje myšlienky a názory, ktoré: 
- verejne hanobia niektorý národ, alebo rasy, alebo skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich 
skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti v zmysle § 423 ods. 
1. Zákona č. 300/2005 Z. z., 
- verejne podnecujú k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich 
skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti v zmysle § 424 ods. 1 
Zákona č. 300/2005 Z. z., 
na základe čoho Kancelária konštatuje, že zverejnený materiál napĺňa kritériá 
teroristického obsahu a jeho publikovaním sa prevádzkovateľ obsahovej služby dopustil 
šírenia nelegálneho obsahu v zmysle § 151 ods. 2. Zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych 
službách. 
 
Podľa čl. 1 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/784 sa za 
teroristický obsah nepovažuje materiál verejne šírený na vzdelávacie, novinárske, umelecké 
alebo výskumné účely alebo na účely predchádzania terorizmu alebo boja proti nemu vrátane 
materiálu, ktorým sa vyjadrujú polemické alebo kontroverzné názory v rámci verejnej diskusie. 
Vykoná sa posúdenie, ktorým sa určí pravý účel daného šírenia a či sa materiál verejne šíri na 
uvedené účely. 
S ohľadom na celospoločenskú závažnosť danej udalosti a z toho vyplývajúci kontext 
publikovania predmetného príspevku sa domnievame, že v prípade takéhoto prezentovania 
informácií, t. j. autentické fotografie predmetného listu a citácie myšlienok a ucelených 
statí z listu, je možné konštatovať, že „propagačný“ aspekt takto prezentovaných 
myšlienok výrazne prevláda nad „informačným“ aspektom prezentovania faktov 
a informácií o danej predmetnej udalosti. Zverejnenie celého materiálu, ktorý propaguje 
myšlienky napĺňajúce kritéria teroristického činu považuje Kancelária za šírenie 
nelegálneho obsahu ako je definovaný v § 151 ods. 2. Zákona č. 264/2022 Z. z. 
o mediálnych službách. 
 
 
ZÁVER: 
Na základe uvedeného sme toho názoru, že predmetný príspevok „EXKLUZÍVNE Čo sa 
odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) zo Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!“  
publikovaný na platforme na zdieľanie obsahu Topky.sk napĺňa definičné znaky pre 
nelegálny obsah podľa ustanovení § 151 ods. 2. Zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych 
službách. 
Kancelária preto navrhujeme na základe § 152 ods. 3. Zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych 
službách začať konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu na danej platforme. 
 
 


