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Vážený pán predseda vlády, 
 
 
 
     obraciam sa na Vás s interpeláciou vo veci vysielania Slovenského rozhlasu na stredných 
vlnách. Dôvodom mojej interpelácie je, že vláda a vládna koalícia koná tak, že výsledkom môže 
byť, že Slovenská republika stratí medzinárodné licencie na strednovlnné vysielanie. Mám 
informácie,  že sa tak deje zámerne a motívom konania sú pozemky, ktoré sa majú stať 
predmetom veľmi lukratívnych obchodov.  
 
     Na stredných vlnách Slovenský rozhlas vysiela predovšetkým na stanici Patria. Stanica Patria 
vysiela pre národnostné menšiny v šiestich jazykoch, v maďarčine, rusínčine, ukrajinčine, 
češtine, nemčine, poľštine a rómštine. Stredné vlny požíva aj slovenská stanica, rádio Regina. 
Teda stredné vlny počúvajú nielen národnostné menšiny, ale aj občania slovenskej národnosti. 
Dôležité je tiež povedať, že ich počúvajú najmä starší ľudia a často na prijímačoch, ktoré 
neumožňujú príjem na iných frekvenciách, ako sú stredné vlny. Ide o približne 200 tisíc občanov, 
sú to najmä dôchodcovia a ľudia s nízkymi príjmami. 
 
     Zákon o Slovenskom rozhlase v § 21 ods.1 písm. b) doteraz zaväzuje vládu uhrádzať výdavky 
Slovenského rozhlasu na zabezpečenie vysielania v pásme stredných vĺn. Minulá vláda tieto 
výdavky aj uhrádzala. Je pravda, že niekedy ich preplácala dodatočne, ale faktom je, že to vždy 
urobila. Naposledy na jar 2006 vláda M. Dzurindu rozhlasu vyčlenila 270 mil. korún na staré 
dlhy vrátane úhrady za toto vysielanie za rok 2005.  Vaša vláda, pán predseda, dodnes neuhradila 
Slovenskému rozhlasu výdavky za vysielanie na stredných vlnách za rok 2006 a v rozpočte na 
rok 2008 žiadne prostriedky na úhradu vysielania nie sú vyčlenené. Po medzinárodnom tlaku, 
ktorý sa vytvoril v priebehu tohto roka, uvoľnila vláda platbu pre strednovlnné vysielanie pre 
tento rok, rok 2007. Dlh Slovenského rozhlasu voči šíriteľovi signálu však stále zostáva značný. 
Ak nebudú záväzky uhradené do konca tohto roka, prestane vysielanie na stredných vlnách. Po 
pol roku nevysielania na stredných vlnách Slovenská republika stratí licenciu na využívanie 
týchto vĺn. Snahu o likvidáciu vysielania na stredných vlnách vláda a celá vládna koalícia 
dovŕšila novelou Zákona o Slovenskom rozhlase v ktorej ruší povinnosť uhrádzať výdavky na 
zabezpečenie vysielania v pásme stredných vĺn zo štátneho rozpočtu.  
     



     Po Vašom nástupe do vlády došlo k privatizácii Rádiokomunikácií. Rádiokomunikácie sú tým 
podnikom, ktorý vlastne obhospodaruje vysielače, okrem iného, vysielače pre strednovlnné 
vysielanie, ktorých je jedenásť. Chcel by som zdôrazniť, že k tomuto predaju došlo napriek tomu, 
že Vaša vláda a najmä Vy osobne ste opakovane tvrdili, že vláda nebude privatizovať. Je pravda, 
že Rádiokomunikácie boli predané Slovenskými telekomunikáciami, a.s., ktoré ich vlastnili, ale 
faktom tiež je, že štát vlastní, a teda vláda disponuje  49-percentným podielom v Slovenských 
telekomunikáciách. Ak by slovenská vláda, teda 49-percentný  akcionár, odmietol tento predaj, 
tak by k nemu nedošlo. Čiže k predaju Rádiokomunikácií  došlo s aktívnou účasťou a plným 
vedomím Vašej vlády.   
  
     No a v čom je ten lukratívny obchod? V tom, že strednovlnné vysielače, mimochodom je ich 
jedenásť, sa nachádzajú sa vo veľmi lukratívnom území, napríklad v Bratislave  na Vajnorskej, v 
Nitre je to, lokalita Jarok. Strednovlnné vysielače sú špecifické tým,  že nemusia byť a nie sú na 
kopci a okolo nich je vyčlenené relatívne veľké územie, ktorého využitie  je zo zákona 
obmedzené v dôsledku silného žiarenia z vysielačov. Samozrejme susedstvo vysielača znižuje aj 
hodnotu ostatných priľahlých nehnuteľností. Akonáhle by Slovenská republika prestala vysielať 
na stredných vlnách, vysielače  zaniknnú a toto územie bude možné využiť na lukratívne 
komerčné účely. Odhad trhovej ceny týchto pozemkov, ktoré sa nachádzajú v okolí vysielačov je 
vyšší ako cena za ktorú boli Radiokomunikácie predané. Tak isto je dôležité, že licencie na 
strednovlnné vysielanie sú obmedzené, žiadna krajina  sa ich dobrovoľne nevzdáva , dokonca ani 
vtedy, keď na nich nevysiela. Napríklad Rakúskona týchto frekvenciách vysiela formálne  pol 
hodiny len preto, aby o tieto licenencie neprišlo. Už dnes sú známi viacerí čakatelia na licencie, 
napr. Turecko alebo Čína, ktoré sa uvoľnia ak  na nich nebudeme pol roka vysielať.  
      
     Pán predseda vlády, v súvislosti s vyššie popísanou situáciu Vám kladiem otázky: 
 
1. Ako chcete zabezpečiť  aby Slovenská republika nestratila licenciu na vysielanie na stredných 

vlnách? 
 
2. Ako je možné, že štát ako akcionár Slovenských telekomunikácii a.s. súhlasil s privatizáciou 

Rádiokomunikácií keď v programovom vyhlásení vlády je napísané: 
    „Vláda SR nebude pokračovať v privatizácii a v doprivatizácii majetkovej účasti štátu 
v strategických podnikoch. Vláda určí, ktoré podniky a inštitúcie sú z hľadiska národnoštátnych 
záujmov strategické. 
     Vláda SR rešpektuje výsledok privatizácie a garantuje nemennosť podmienok 
v privatizovaných podnikoch, ak sa proces privatizácie uskutočnil v súlade so zákonom. 
V strategických podnikoch s majetkovou účasťou štátu bude vláda SR dôrazne uplatňovať 
záujmy štátu.“ 
  
3.    Na akú sumu boli ohodnotené pozemky pri stanovení ceny za ktorú sa Rádiokomunikácie 
predali? 
     
    Na záver by som chcel zdôrazniť, že ak Slovensko stratí licencie na vysielanie na stredných 
vlnách a vláda svojim konaním umožní zrealizovať výhodné kšefty s pozemkami, ak státisíce 
ľudí stratí možnosť počúvať vysielanie v jazyku národnostných menšín ale aj v slovenčine, 
zodpovednosť bude niesť vláda Slovenskej republiky, Vy ako jej predseda , minister financií 
i minister kultúry. Nevyhnete sa podozreniam, že ste zlikvidovali vysielanie Slovenského 



rozhlasu na stredných vlnách vedome a plánovane. Výhovorka na nedostatok prostriedkov 
v štátnom rozpočte nemôže obstáť v situácii keď výdavky štátneho rozpočtu rastú medziročne 
o takmer desať percent, Vaša rezerva oproti rezerve bývalého predsedu vlády o 200% a rezerva 
vlády oproti minulému roku o 75%. 
 
 
  
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pán 
Róbert  Fico 
predseda vlády SR 
B r a t i s l a v a 
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