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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt 

Príspevok mapuje časť slovenského rozhlasového trhu na prelome rokov 2005 
a 2006. Zaoberá sa zánikom niekoľkých regionálnych rádií a okolnosťami vzniku Rá-
dia Jemné Melódie. Približuje formát tohto rádia a poukazuje na vtedy platnú legislatí-
vu, predovšetkým na Zákon č. 308/2000 Z. z. zo 14. septembra 2000 o vysielaní a 
rentransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. 
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VVVV rokoch 2005 a 2006 sa na slovenskom rozhlasovom trhu udiali výrazné 
zmeny. Zaniklo niekoľko regionálnych súkromných rozhlasových staníc, 
vzniklo Rádio Jemné Melódie a z rozhlasového vysielania sa stal komerčný pro-
dukt, ktorého tvorba sa riadi princípmi formátovania. 

Akciová spoločnosť Harad vznikla začiatkom roka 2004. V období od 2. 3. 
2005 do 24. 3. 2006 bol predsedom jej predstavenstva Ladislav Rehák, od 25. 3. 
2006 prevzal túto funkciu Martin Lengyel, ktorý ju zastával do 20. 11. 2008, 
a medzi členmi predstavenstva spoločnosti figuroval od 25. 3. 2006 do 20. 11. 
2008 aj Vladimír Kulich (ORSR: Harad, 2012). Podľa denníka SME mal Rehák 
v spoločnosti majoritný podiel a Lengyel s Kulichom boli minoritnými akcio-
nármi (Na trhu je nová mediálna skupina, 2006). V roku 2005 sa podnikateľské 
záujmy tejto trojice upriamili na slovenské komerčné regionálne rádiá: Rádio 
B1, Naj, Rádio Rebeca a Rádio Východ. 

V roku 2005 vlastnila licenciu na vysielanie Rádia B1 spoločnosť Ragtime, 
spol. s r. o., bolo však verejným tajomstvom, že rádio patrilo do mediálnej sku-
piny podnikateľa Borisa Kollára, spoluvlastníka Fun rádia, ktorý sprostredkova-
ne ovládal aj Rádio Východ. Podobné postavenie vraj zastával i v stredosloven-
skom Rádiu Rebeca. Už pred rokom 2005 sa objavili pokusy o „zosieťovanie“ 
týchto rádií, ktoré formálne spájali aj podobnosť loga a to, že súčasťou ich názvu 
boli hranaté zátvorky s nápisom B1 – the best one. Licenčná rada však návrh 
neschválila, a tak sa rádiá vydali svojou vlastnou cestou. Z Rádia B1 sa stalo ol-
dies rádio, Rebeca sa do povedomia dostala ako rockový formát a Rádio Východ 
prinášalo kvalitné regionálne spravodajstvo a hudbu, v ktorej sa striedali oldies 
hity s novinkami. 
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Dňa 14. 5. 2005 sa však jediným spoločníkom spoločnosti Ragtime, spol. s r. o. 
stala Harad, a. s., ktorá ju o niekoľko rokov (od 4. 1. 2008) premenovala na Jem-
né Melódie, s. r. o. (ORSR: Ragtime, 2012). Noví majitelia tvrdili, že v novej 
komodite vidia potenciál a pozdvihnú jej počúvanosť. Tá sa dlhodobo pohybo-
vala na úrovni 20 tisíc poslucháčov a podľa ostatných prieskumov rapídne klesla 
len na približne osemtisíc percipientov. Ešte začiatkom roka 2006 sa Rádio B1 
zo štúdia na Leškovej 5 v Bratislave presťahovalo na Ulicu Vladimíra Clementi-
sa, kde v budove, ktorá patrí podnikateľovi Rehákovi, obsadilo lukratívne prie-
story. Boli tu zriadené dve štúdiá s úplne novou a kvalitnou vysielacou techni-
kou. Informácie o zmene majiteľa ďalších rádií sa na verejnosť dostávali postup-
ne. Koncom februára roku 2006 licenčná rada odsúhlasila majetkový vstup spo-
ločnosti Harad, a. s., do bratislavského B1, trnavského Naj a martinského rádia 
Rebeca (Na trhu je nová mediálna skupina, 2006). 

Spomínané tri rádiá ponúkali svojim poslucháčom spoločný program a v ich 
éteri znela aj spoločná reklama. Na každom okruhu však mali byť prezentované 
regionálne informácie. Podnikatelia sa netajili tým, že rádiá obsahovo prejdú 
výraznými zmenami, už ako celá sieť. Vo februári 2006 sa na trhu objavila nová 
značka – Programová sieť B1. Vysielanie pod touto značkou bolo distribuované 
na všetky frekvencie (rádií B1, Naj a Rebeca) iba z bratislavského štúdia, regio-
nálne rádiá boli zrušené, technika premiestnená do Bratislavy a väčšina býva-
lých zamestnancov prepustená. O cieli vytvoriť sieť svedčí aj fakt, že už od za-
čiatku svojho vstupu na trh majitelia za konkurenciu považovali Rádio Expres, 
Rádio Slovensko, rádio Okey či Fun rádio. V portfóliu spoločnosti však domino-
valo Rádio Východ, ktoré si medzi regionálnymi komerčnými rádiami dlhodobo 
udržiavalo pozíciu lídra. Istý problém spočíval v tom, že všetky štyri rádiá spolu 
pokrývali okolo 80 percent územia Slovenska a keďže stále išlo o regionálnu sieť 
rádií, zákon zakazoval šírenie spoločného programu na viac ako 50 % územia 
Slovenska, a teda aj na frekvencie Rádia Východ. 

Noví investori priniesli do „Východu“ novú rétoriku. Spustením Programo-
vej siete B1 sa zmeny začali dotýkať aj dovtedy samostatného Rádia Východ. Na 
začiatku boli niektoré úspešné a počúvané programy Rádia Východ zaradené aj 
do programovej siete B1. Ale po približne dvoch odvysielaných častiach vybra-
ných programov padlo nové rozhodnutie programy nevysielať a ponechať ich 
len na Východe. Rádiu Východ bola teda ponechaná čiastočná samostatnosť: od 
19:00 do 6:00 sa programy spájali, od 6:00 do 19:00 vysielali individuálne. 

Ďalšie, ale už výrazné zmeny sa uskutočnili po príchode mediálnych exper-
tov a konzultantov, ktorých majitelia najali, aby z rádia urobili naformátovaný 
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produkt. Na trhu sa mal objaviť nový formát, založený na striktných priesku-
moch trhu a verejnej mienky, ktorý by zaplnil „dieru“ na trhu. Už po prvých 
prieskumoch, na ktorých pracovala švédska agentúra Niklas Norden Radio Con-
sulting, vznikla tzv. mapping study (mapa publika). Zistilo sa, že – na rozdiel od 
zahraničia – na Slovensku stále chýbajú tzv. soft AC formáty rádií, charakteris-
tické pomalou a jemnou hudbou a príjemným minimálnym moderátorským slo-
vom, ktoré sú pre svojich majiteľov výhodné aj ekonomicky. Sľubujú nízke ná-
klady na prevádzku a rýchlu návratnosť investícií. Moderátori musia byť milí, 
ale struční a výstižní, pričom tempo reči má byť pomalé. V ďalšej fáze bolo 
princípom tohto formátovania podriadené aj Rádio Východ, ktoré prešlo výraz-
nými zmenami. Podľa výsledkov vtedajších prieskumov poslucháčov nezaují-
mali regionálne spravodajské informácie, a tak v apríli 2006 prišli o prácu spra-
vodajcovia tohto rádia. Vo vysielaní boli ponechané len krátke trojminútové 
správy počas ranného vysielania. Ďalšie spravodajstvo, preberané z Bratislavy, 
bolo vysielané každú hodinu od 10:00 do 18:00. Rytmické melódie nahradili 
melódie pomalé. „Východ“ naďalej ponúkal oldies, ale aj nové piesne. Výber 
skladieb sa však zúžil z vyše dvetisíc najskôr na päťsto a neskôr na tristo. 

Predstavitelia spoločnosti Harad, a. s., vtedy tvrdili, že nové rádio s úplne 
novým formátom sa na slovenský trh dostane v apríli. Termín spustenia sa po-
sunul až na 8. máj 2006. Švédska agentúra zatiaľ pripravila zmeny, otestovala 
nový hudobný formát, zvukovú grafiku, vybrala vhodné, nerušivé moderátorské 
hlasy. Preškoleniu sa mali podrobiť aj moderátori Rádia Východ, ale 30. apríla 
2006 sa dozvedeli, že vysielajú posledný týždeň. V noci zo 7. na 8. mája 2006 
prestalo Rádio Východ po takmer deviatich rokoch existovať. Nahradili ho Jem-
né Melódie. Nepomohol ani argument, že toto rádio sa i v neľahkých ekono-
mických podmienkach východného Slovenska dokázalo dlhodobo udržať na 
špici v celoštátnom rebríčku úspešných regionálnych rádií. V rámci celej „siete“ 
B1, Rebeca a Naj samo vyrobilo dve tretiny zisku. Nové Jemné Melódie dispo-
novali v čase svojej existencie len piatimi moderátormi, pár technikmi a pracov-
níkmi obchodného oddelenia. Personálna politika s minimalistickou filozofiou 
sľubovala vysoké zisky a úspech nového formátu. Jemné Melódie vysielali 
z Bratislavy aj na frekvencie bývalého Rádia Východ, čím ako regionálna sieť 
svojím pokrytím presiahli 50 % územia Slovenska, čo bolo v rozpore so záko-
nom. 

Rádio Jemné Melódie na začiatku svojho vzniku neposkytovalo takmer žiad-
ne informácie. Celé ranné vysielanie bolo celoplošné. Vysielanie v ďalších vy-
sielacích časoch bolo už na mieru šité pre jednotlivé regióny, jediný rozdiel 
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v moderátorských vstupoch bol v tom, že v éteri sa spomínali iné frekvencie, 
prípadne rozdiely v počasí. Tieto drobné diferenciácie boli vyriešené tak, že sa 
vopred nahrávali. Dňa 7. 11. 2006 schválila Licenčná rada Rady pre vysielanie a 
retransmisiu SR zmeny licencií spoločností Ragtime, A.W.G., a Tam Art Pro-
ductions, ktoré zastrešovala spoločnosť Harad, a. s., majiteľov Martina Lengyela, 
Ladislava Reháka a Vladimíra Kulicha, v tom čase prevádzkujúcich Rádio Jemné 
Melódie. Rada vtedy schválila zmeny programových typov rádií bývalej siete b1 
v súvislosti s prechodom pod značku Jemné melódie. Oficiálne sa stali aj názvy 
jednotlivých členov siete: Jemné melódie Bratislava, Jemné melódie Západ, 
Jemné melódie. Rada však na svojom zasadnutí zamietla podobnú zmenu licen-
cie spoločnosti Prešovská kultúrna agentúra, ktorá bola pôvodným prevádzko-
vateľom Rádia Východ. To s bývalou sieťou b1 (b1, Naj, Rebeca) v rámci Jem-
ných Melódií fungovalo na báze preberania programu (Kočišek, 2006). 

Pôvodná regionálna sieť rádií bola v čase svojho vzniku vlastne celoplošným 
rádiom, pokrývajúcim svojimi frekvenciami viac ako 80 percent územia Sloven-
ska, na ktoré vysielalo z rovnakej adresy, len z dvoch štúdií. Zákon o vysielaní 
a retransmisii hovorí o tom, že programová sieť rádií môže byť vytvorená len 
v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 50 percent z celkového počtu 
obyvateľov (§42 odsek 3 a 4 Zákona 308/2000 Z. z. zo 14. septembra 2000 o vy-
sielaní a rentransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomuniká-
ciách).1 V tomto bode bolo s najväčšou pravdepodobnosťou možné hovoriť 
o rozpore so zámerom, ktorý zákon vyjadruje. Vďaka novému formátu sa Rádio 
Jemné Melódie vyhlo vysielaniu regionálnych informácií a tento projekt teda 
neplnil ani poslanie vysielania regionálneho rádia. Majitelia Jemných Melódií sa 
navyše netajili tým, že mali podiely v niekoľkých slovenských printových mé-
diách. Spomínaný zákon (§42 odsek 2 Zákona 308/2000 Z. z. zo 14. septembra 
2000 o vysielaní a rentransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomu-
nikáciách) však v záujme zachovania plurality informácií a prehľadnosti majet-
kových a personálnych vzťahov vo vysielaní zakazuje tzv. krížové vlastníctvo 

                                                      
1 „3) Jedna právnická alebo fyzická osoba môže byť majetkovo prepojená s viacerými vysielateľmi 

s licenciou na lokálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo na regionálne vysielanie rozhlaso-
vej programovej služby alebo s viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie televíznej prog-
ramovej služby alebo regionálne vysielanie televíznej programovej služby len vtedy, ak vysielanie všet-
kých takých vysielateľov, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, môže prijímať najviac 50 % celko-
vého počtu obyvateľov. 

 4) Vysielatelia môžu vytvoriť programovú sieť v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 50 % cel-
kového počtu obyvateľov.“ (Zákon 308/2000 Z. z. zo 14. septembra 2000 o vysielaní a rentransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách) 
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médií, teda majetkové spojenie a personálne prepojenie medzi rozhlasovým, 
resp. televíznym vysielaním a celoštátnym printovým periodikom.2 

 
Na záver tohto príspevku necháme prehovoriť osoby, ktoré stáli pri zrode 

Rádia Jemné Melódie. Denník SME priniesol 20. 2. 2006 článok s názvom Na 
trhu je nová mediálna skupina: účastníci rozhovoru – Rehák a Lengyel – v ňom 
opisujú svoje vtedajšie mediálne podnikateľské portfólio. Jeho súčasťou boli: 
týždenníky .týždeň, Star, Slovenka a mesačník Dorka. Jeden z účastníkov roz-
hovoru Lengyel sa na margo vznikajúcich Jemných Melódií už vtedy vyjadril: 
„Bude to celoplošné rádio, v ktorom budú mať ľudia v regiónoch samostatné 
regionálne správy, ale väčšina programu bude spoločná. Bude to jedna stanica, 
ktorá bude počas dňa niekoľkokrát ponúkať regionálne informácie.“ Článok ďa-
lej konštatoval, že účastníci rozhovoru mali výhrady k Zákonu o vysielaní a ret-
ransmisii, ktorý podľa nich výrazne obmedzuje podnikanie v médiách; zakazuje 
totiž krížové vlastníctvo médií – napríklad prepojenie celoštátneho rádia s vy-
dávaním celoplošnej periodickej tlače. Programová sieť môže byť vytvorená len 
v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 50 percent z celkového počtu 
obyvateľov. „Obmedzenia krížového vlastníctva možno majú zmysel v prípade 
televízií, ale nie ostatných médií ako rozhlas a printy. Tento zákon je anachro-
nizmus a bolo by účelné to zmeniť. Zbytočne to komplikuje život,“ myslel si 
Rehák. „Je celkom prirodzené, že keď sa médiá spájajú, ľahšie sa funguje na 
konkurenčnom trhu,“ povedal vtedy Lengyel (SME, 2006). 
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2 „2) Jedna právnická alebo fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným vysielateľom s 

licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo s jedným 
vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie televíznej programovej služby; 
súčasne nesmie byť majetkovo prepojená s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače.“ (Zákon 308/2000 
Z. z. zo 14. septembra 2000 o vysielaní a rentransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomuni-
káciách) 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

The paper maps the part of the Slovak radio broadcasting market at the turn of the 
years 2005 and 2006. It analyses the end of several regional radio stations and the 
circumstances of the consequent emergence of the radio “Jemné melódie” (“Mild 
Melodies”). The author describes the radio format of this station in relation to the then 
valid legislation, focusing mostly on the Slovak Broadcasting and Retransmission Act 
No. 308/2000, as well as on the change of the Telecommunication Act No. 
195/2000. 
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