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Bratislava – Firma končí v konkur-
ze, no rádio chce vysielať ďalej. Po
vlastníckych sporoch Rádia Viva
rozhodli súdy aktuálne o konkurze
majetku akciovej spoločnosti, ktorá
ho prevádzkovala. Rádio napriek to-
mu vysiela a chcelo by aj v budúc-
nosti. „Ako majitelia Rádia Viva má-
me jednoznačný záujem o po-
kračovanie vysielania. Sme predsa
jeho tvorcami a prevádzkovateľmi,“
hovorí generálny riaditeľ Viva Pro-
duction House a šéf stále živej sta-
nice Milan Kodaj. 

Všetky záväzky na seba prebrala
práve spoločnosť Viva Production
House, prostredníctvom ktorej chce
súčasné vedenie vo vysielaní po-
kračovať. Ich cieľom je zachovať vy-
budovanú značku. Hlavnou prekáž-
kou je však spoločnosť Corporate
Legal, ktorá získala ich frekvencie
na budúci rok. Stanicu chcú pre-
menovať na INFO rádio. 

Stále vysielajú
Návrh na konkurz podala akciovka
Rádio Viva. Okresný súd v Trnave
návrhu vyhovel.  „Súd rozhodol tak,
že začína konkurzné konanie na
majetok dlžníka. Toto uznesenie na-
dobudlo právoplatnosť dňa 27. au-
gusta,“ konštatuje hovorkyňa Kraj-
ského súdu v Trnave Viktória Kuru-
cová. Dlhy rádia sú vo viac ako
miliónovej výške. Podľa Milana Ko-
daja sú však neoprávnené, pretože
sa týkali len jedného z akcionárov.
Hoci oprávnenosť dlhov napadlo ve-
denie rádia aj právne, krachu už ne-
zabránilo. Časť dlhov samo vyplati-
lo. Po tom, čo sa spustilo konkurz-
né konanie, rádio nezaniklo.
V ústrety mu vyšla Rada pre vysie-

lanie a retransmisiu (RVR). „Čo sa
týka konkurzného konania v prípa-
de Rádio Viva, rada môže vysiela-
teľovi odňať licenciu. Rada však li-
cenciu neodňala,“ zdôrazňuje ho-
vorkyňa RVR Lucia Jelčová. 

V máji minulého roka však RVR
rozhodla aj o tom, že stanica Rádio
Viva môže vysielať len do 22. de-
cembra tohto roku. Odvtedy ho má
nahradiť vysielanie INFO rádia.
Frekvencie má prevziať spoločnosť
Corporate Legal. Tá podľa Lucie Jel-
čovej oprávnene uspela v súťaži
o ponúkané frekvencie. Tu však
opäť namieta súčasné vedenie Rá-
dia Viva. Spoločnosť Corporate Le-
gal podľa nich nesplnila všetky po-

trebné podmienky na získanie frek-
vencií na rozhlasové vysielanie. 

Stará značka alebo nový hráč
S Corporate Legal sa nám nepodari-
lo spojiť, Ústavný súd SR potvrdil,
že firma rozhodnutie Najvyššieho
súdu napadla. „Ústavná sťažnosť
spoločnosti Corporate Legal bola
Ústavnému súdu doručená 5. júna,“
tvrdí hovorkyňa Ústavného súdu
Anna Pančurová. Termín pojedná-
vania nie je určený, podľa našich in-
formácií by mal súd rozhodnúť
v najbližších týždňoch. Ak dá za
pravdu Viva Production House, Rá-
dio Viva bude pokračovať. Ak nie,
v decembri vznikne INFO rádio. 

I N Z E R C I A

Hronec – Vďaka slávnej Čierno-
hronskej železničke prišli do Hron-
ca počas leta desaťtisíce turistov.
Vyrovnať skóre a prilákať do de-
dinky pri Brezne ľudí i počas zim-
nej sezóny chce teraz banskobys-
trická spoločnosť V+V Stavinvest.

Z kopca k rezortu 
V spolupráci s bratislavským pod-
nikateľom Michalom Korentom,
ktorý v lokalite Hlobišov prevádz-
kuje malý vlek, chcú lyžiarsky ko-
pec premeniť na zimné stredisko
s vyššou úrovňou. „Aby sem prišlo
viac ľudí a na dlhšie, potrebujeme
zasnežované svahy a kvalitné uby-
tovanie,“ vysvetľuje podstatu pro-
jektu konateľ V+V Stavinvestu Ján
Vašina. Vybudovať rezort chcú po-
stupne vo viacerých etapách. Do
prvej firma investuje okolo jeden
a pol milióna eur. „Začať stavať sme
chceli už túto jeseň. Administratív-
ne sa však proces oneskoril, preto
počítame s budúcim rokom,“ do-
dal. Budúci rok by malo mať stre-
disko i umelý sneh, čo je podľa
Vašinu dnes už nevyhnutnosťou.

Súčasný lyžiarsky vlek doplní ešte
jeden s kapacitou 800 osôb za ho-
dinu, neskôr aj sedačková lanovka.
Podľa Vašinu v ďalších etapách do-
siahnu celkové investície v Hronci
30 miliónov eur. 

Pre V+V Stavinvest znamená
hronský projekt podľa Vašinu 

ďalšiu diverzifikáciu. „Dnes je
najťažšie v biznise získať pre ľudí
robotu. V tomto projekte vidíme
príležitosť,“ spresňuje. Nový rezort
vytvorí vo finálnej fáze okolo 200
nových pracovných miest. Vašina
tu vníma strategicky investície spo-
ločnosti TMR do južnej strany

Chopku. „Tesná blízkosť oboch
stredísk rozširuje ponuku lyžiarom.
My prioritne uspokojíme začiatoč-
níkov a tých so strednou úrovňou,
časť rodiny si môže odskočiť na ná-
ročné trate,“ dodal. 

130-tisíc v lete  
Podľa hovorkyne  Zuzany Fabiáno-
vej TMR doteraz do južnej strany
Chopku investovala okolo 16,5 mi-
lióna eur a pripravuje ďalšie inves-
tície. „Do dvoch rokov máme v plá-
ne postaviť lanovku z Krupovej na
Kosodrevinu. Na to nadväzuje ďalší
rozvoj strediska s vybudovaním
hlavného centra práve v Krupovej,“
spresnila. Starosta Hronca Bohu-
slav Nemky od investície očakáva
prácu pre ľudí a vyrovnanie zimnej
a letnej sezóny. „Dominantné je te-
raz naozaj leto,“ dodal. Podľa  zá-
stupkyne Čiernohronskej železni-
ce Kataríny Košíkovej na železnici
sa vlani odviezlo  viac ako 130-tisíc
návštevníkov. „Nemáme technický
problém jazdiť aj v zime. Ľudia
však teraz logicky preferujú leto,“
dodala. Tomáš Tišťan 

INVESTÍCIE

Južnému Chopku pribudne konkurent

Čo sa stalo
Máj 2012
frekvencie Rádia Viva získala
spoločnosť Corporate Legal

Marec 2013
Najvyšší súd ruší pridelenie
frekvencií Corporate Legal

Jún 2013
Corporate Legal napadla
rozhodnutie Najvyššieho
súdu

August 2013
Rádio Viva je v konkurze

Do 22. decembra 2013
Ústavný súd rozhodne, komu
frekvencie patria

OTVORENIE DŇA

Kórejčania u nás otvárajú banku
Svoju pobočku na Slovensku otvára KDB Bank Europe. Jej matkou je
Kórejská rozvojová banka KDB. „Vstupnou bránou do Európy bolo
pre nás začiatkom 90. rokov Maďarsko. Slovensko je nový krok v ex-
panzii,“ povedal pre HN Ladislav Šimko, Country Manager KDB Bank
Europe. Slovenská pobočka sa chce zamerať najmä na firemnú klien-
telu. „Sme radi, že v rámci našej stratégie expanzie vstupujeme 
na Slovensko, ktoré
považujeme za jed-
nu z najsľubnejších
oblastí v regióne,“
vyhlásil generálny
riaditeľ KDB Finan-
cial Group Hong
Kyttack.

ZMENA DŇA 

Obchodníci s minerálnym olejom
potrebujú povolenie
Predajcovia, ktorí chcú od začiatku no-
vembra obchodovať s vybraným mine-
rálnym olejom, musia do konca septem-
bra požiadať colný úrad o vydanie po-
volenia na obchodovanie. Určité druhy
minerálnych olejov totiž po novom pod-
liehajú kontrole. Upozornila na to Fina-
nčná správa SR na čele s Františkom Im-
reczem (na snímke). Hlavným cieľom
novely zákona o spotrebnej dani z mi-
nerálneho oleja je zjednodušiť evidenciu
obchodníkov s vybraným olejom vo
vzťahu k veľkosti prepravných obalov. 

ČÍSLO DŇA

68
percent je nárast spotrebiteľských cien konzumných zemiakov
v júli 2013 v porovnaní s minuloročným júlom. Priemerná
spotrebiteľská cena konzumných zemiakov bola v júli 2013 
na úrovni 0,84 eura za kilogram a v porovnaní s júnom tohto
roka sa znížila o 10,6 percenta. Zemiaky z domácej produkcie
boli v 32. týždni tohto roka až o 44,4 percenta drahšie ako
v porovnateľnom období minulého roka.

Bratislava – Po takmer dvadsia-
tich rokoch má dať Markíze zbo-
hom. Presne s touto správou 
prišli slovenské médiá, ktoré 
špekulovali o konci generálnej
riaditeľky televízie Zuzany Ťapá-
kovej. 

„Sedím na pracovnom stretnutí
a neviem, o čom hovoríte,“ pove-
dala prekvapená Ťapáková portá-
lu Omédiách.com, ktorý s infor-
máciou o prepustení prišiel ako
prvý. Jej prípadný odchod neko-
mentoval ani riaditeľ CME (vlast-
ník Markízy, pozn. red.) pre vzťa-
hy s investormi Mark Kobal, kto-
rého HN oslovili.

Rozhodnutie zhora
V kuloároch sa o konci Ťapákovej
hovorí už dlhšie. Dôvodom mali
byť napäté vzťahy so šéfom CME
Adrianom Sarbu, ktorý mal osob-
ne tlačiť na jej prepustenie. Sar-
bu v auguste rezignoval, pracov-
níkov televízií však straší doteraz.
Česká Nova, ktorá patrí do skupi-
ny CME, sa rozlúčila so šéfredak-
torom spravodajstva Vladimírom
Mužíkom. 

Podľa analytikov to nie je náho-
da. „Počul som veľa rozporupl-
ných informácií. Prípadný odchod
Ťapákovej môže so Sarbuom sú-
visieť,“ hovorí generálny riaditeľ
českej pobočky marketingovej
a komunikačnej spoločnosti Aegis
Media Petr Chajda. HN v tejto sú-
vislosti oslovili aj vedúcich pra-

covníkov Markízy, o Ťapákovej
odchode však nič nevedeli.

Nemá nástupcu
Súvislosť medzi hroziacim pre-
pustením a Sarbuom nevylúčil
ani mediálny analytik Ivan Kras-
ko. „Sarbu nebol iba manažér,
ktorý by veci riadil od stola. Na
Slovensku, v Česku či Rumunsku
mal veľký vplyv,“ vysvetlil. Podľa
neho Ťapáková Markízu posunu-
la vpred a nevie si predstaviť, kto
by po nej mohol nastúpiť. „Výber
nástupcu by veľa napovedal
o príčinách prepustenia,“ špeku-
luje Chajda.

Zatiaľ je isté len to, že generál-
na riaditeľka Markízy vo svojej
funkcii ostáva. Jej odvolanie sa
rieši na úrovni vlastníka, teda
CME, a rozhodnutie by malo pad-
núť do dvoch týždňov.  

TELEVÍZIA

Ťapákovej odchod 
z Markízy sa odkladá 

Rádio Viva pokračuje aj napriek konkurzu prevádzkovateľa. Bude však musieť bojovať o licenciu. Na snímke súrodenci Timkovci
zo skupiny No Name ako hosť v štúdiu. ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: RADIOVIVA.SK

Tomáš Lemešani
tomas.lemesani@ecopress.sk
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Firma V+V Stavinvest chce využiť rastúci záujem o Nízke Tatry. ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: ARCHÍV

Rádio Viva je už v konkurze
KONKURZ l Firma, ktorá rádio prevádzkuje, končí. Pôvodní majitelia ho chcú zachrániť.

Úspechy a sklamania 
v Markíze pod vedením
Ťapákovej
Úspešné projekty
Búrlivé víno, seriál, 2013

Farma, reality show, 2011

Tisíc a jedna noc, seriál, 2011

Neúspešné projekty 
Pláž 33, reality show, 2012

Nočné televízne noviny,
spravodajstvo, 2010

Adela show, talkshow, 2010
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Dodatočná výzva na vyzdvihnutie listinných cenných papierov emitenta 
Emerson a.s.,  so sídlom Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, 

IČO: 31 411 606, zapísaná v Obch. reg. Okres. súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 65/R

Emitent týmto vyzýva akcionárov, ktorí si nevyzdvihli listinné akcie v lehote do 10.09.2013, že
tak môžu učiniť v dodatočnej lehote na vyzdvihnutie, ktorá je od 11.09.2013 do 10.10.2013
vrátane. Akcie je možné vyzdvihnúť v sídle spoločnosti SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.,
Kuzmányho 8,  010 01 Žilina,  v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok od 9.00 do 15.00 hod.
Akcie, ktoré si akcionári nevyzdvihnú ani v tejto dodatočnej lehote, budú vyhlásené za neplatné,
postupom podľa § 214 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.

Upozornenie: SEVISBROKERS FINANCE o.c.p. a.s., nebude listinné akcie zasielať ich majiteľom
poštou ani iným spôsobom, z tohto dôvodu nebude ani odpovedať na žiadosti majiteľov 
o zaslanie listinných akcií poštou alebo iným spôsobom.
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