
  

Ľuboš Kukliš sa vzdal funkcie riaditeľa Rady pre mediálne služby 
 
 

 
Tlačová správa, Bratislava, 11. november 2022 
 

Ku dňu 10. novembra 2022 požiadal Ľuboš Kukliš členov Rady o mediálne služby o uvoľnenie  
z funkcie riaditeľa Rady pre mediálne služby. Riaditeľom Rady pre mediálne služby, predtým 
riaditeľom Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu bol 16 rokov. „Vyhodnotil som, že 
vzhľadom na odlišné názory, ktoré sme mali s pani predsedníčkou a niektorými členmi Rady na 
ďalšie fungovanie Rady pre mediálne služby, bude najvhodnejšie, ak sa v tejto chvíli vzdám funkcie 
jej riaditeľa. Chcel by som sa poďakovať všetkým spolupracovníkom z interného aj externého 
prostredia, ktorí prispeli k tomu, že sme úspešne previedli Radu ako regulačný orgán všetkými 
turbulentnými zmenami mediálneho prostredia, ktorými za tie roky prešlo, a popri tom Radu 
etablovali ako rešpektovaného partnera s prominentným postavením v európskom kontexte.“ 
 
Predsedníčka Rady pre mediálne služby, Marta Danielová odchádzajúcemu riaditeľovi poďakovala 
za dlhoročnú prácu v Rade, vyzdvihla predovšetkým význam a kvalitu aktivít Ľuboša Kukliša  
v rámci medzinárodnej agendy, v zastupovaní Rady v nadnárodných združeniach a organizáciách 
regulátorov a celkovej reprezentácii Rady navonok, ako aj jeho zásluhy pri budovaní moderného 
a efektívneho regulačného úradu.  
 
JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. do Rady pre vysielanie a retransmisiu nastúpil v roku 2004 na pozíciu 
referenta právneho odboru, od januára 2006 bol jeho vedúcim, v septembri 2006 ho členovia Rady 
zvolili za riaditeľa Kancelárie. V rokoch 2018 a 2019 zastával pozíciu predsedu ERGA (Európska 
skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby), najvýznamnejšieho medzinárodného fóra 
pre regulátorov audiovizuálnych médií v kontexte EÚ, v ktorej od roku 2018 zároveň vedie aj 
pracovnú skupinu zameranú na problematiku boja proti dezinformáciám. Od roku 2021 je zvolený 
za predsedu EPRA, profesionálneho zoskupenia regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového  
a televízneho vysielania z viac ako päťdesiatich krajín.       
 
Výkon kompetencií riaditeľa Rady pre mediálne služby bude do zvolenia nového riaditeľa 
zabezpečovať poverený zástupca.  
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