
           Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava 

                                          Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Tel.:058/777 32 08, mob. 0918 212 999 

e-mail: rvtv@rvtv.sk 

 

Dobrý deň, 

 

Nakoľko Mestské telvízne štúdio s.r.o. Rožňava rozširuje svoje vysielanie aj na okolité obce v okrese 

Rožňava, zasielame Vám informáciu akým spôsobom si našu televíznu stanicu môžete naladiť.  

VYSIELANIE RVTV V DVB - T 

DVB – T je digitálne televízne vysielanie, ktoré je možné prijímať cez anténu a prináša vyššiu kvalitu 

obrazu. Naladiť si ho môžete izbovou anténou alebo pomocou exteriérových antén. Vhodnosť antény vám 

poradí aj predajca. Modernejšie televízne prijmače už však v sebe majú zabudovanú podporu DVB – T, 

a teda tuner pre jeho príjem. Ku naladeniu postačí jednoduchá izbová anténa. Ďalší krok je veľmi 

jednoduchý, a teda nastaviť automatické ladenie, alebo manuálne vyhľadať stanicu RVTV. 

Rožňavskú televíziu si už môžete naladiť v týchto obciach: Gemerská Poloma, Betliar, Čučma, 

Krásnohorské Podhradie, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Brzotín, Rakovnica a 

Rožňavské Bystré. 

Vysielacie časy: 

Streda – 18:00 (premiéra) 

Štvrtok – 9:00 a 18:00 (repríza) 

Piatok – 9:00 a 18:00 (repríza) 

Nedeľa – 14:00 (repríza) 

Pondelok – 9:00 a 18:00 (repríza) 

Utorok – 9:00 a 18:00 (repríza) 

 

Mestské televízne štúdio tiež ponúka možnosť výroby a odvysielania reklamy pre Vašu obec alebo firmy 

pôsobiace vo Vašej obci, a to v týchto cenách: 

 

Cenník: 

Výroba a odvysielanie reklamného spotu v dĺžke 30 sek. – 70 € 

Predĺženie vysielania o 1 týždeň – 10 € 

Odvysielanie dodaného hotového spotu – 1,50 € / sek. 

Výroba a odvysielanie reklamného rozhovoru  v RVTV – 16,60 € 

Textová reklama v infotexte RVTV – 1,30 € / slovo 

Digitalizácia VHS VIDEOKAZIET – do 30 min. – 8€, 30-80 min. – 16€, 80 a viac min. – 22€ 

 

V portfóliu služieb máme zahrnuté aj: nakrúcanie svadieb, stužkových slávností, venčekov, ale aj 

rodinných osláv a obecných podujatí (výročia, vatry, obecné dni a pod.) 

 

 

 

 

mailto:rvtv@rvtv.sk


V prípade, že sa vo Vašej obci koná podujatie, o ktorom by ste chceli dať vedieť aj verejnosti, radi Vám 

plagát alebo oznam o akcii zverejníme aj v našich magazínoch a na infotexte.  

 

 

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok  nás môžete kontaktovať na Mestskom úrade, Šafárikova 29 

Rožňava na 4. poschodí alebo prostredníctvom e-mailu. 

 

Chceli by sme Vás ešte veľmi pekne poprosiť o spätnú väzbu, či sa Vám v obci podarilo našu televíznu 

stanicu naladiť aby sme o kvalite signálu mohli informovať aj nášho dodávateľa. 

 

Veľmi pekne ďakujem 

 

Martina Molčanová 

 

 

 

 
 

 

 


