
Televízia Karpaty vznikla v roku 2006 s jediným cieľom informovanosť  obyvateľov Piešťan o živote 
a činnosti v meste Piešťany. O finančnej spolupráci rozhodli poslanci svojim hlasovaním.

TV Karpaty prešla odvtedy  8 rokov, ktoré neboli vôbec  ľahké,  avšak v súčasnosti dostala TV Karpaty 
úplné pod pásovú ranu od poslancov bez žiadnej diskusie. Ak takéto praktiky poslanci považujú za 
štandardné  a takto budú chovať poslanci Piešťan k dlhoročným partnerom, Piešťany sa majú na čo 
„tešiť“! Je pre mňa nepochopiteľné, že takýmto spôsobom ukončili spoluprácu so svojim mediálnym 
partnerom!

 Poslanci pán Malík s pánom Hudcovičom pripravili  odstavenie spolupráce  mesta Piešťany od 
televízie a súčasné zastupiteľstvo sa k tomu pridalo bez zamyslenia. Alebo sa mýlim a zamyslenie 
prebehlo potichu ešte pred zastupiteľstvom?  Televízia zjavne nespadá do konceptu pána Hudcoviča, 
ktorý ako poslanec prevádzkuje aj internetovú stránku PNky, tak prečo by malo mesto Piešťany 
podporovať  jeho konkurenciu?  Súčasný primátor má odstavením televízie veľmi obmedzené 
priestor propagácie činnosti mestského úradu. S tým súvisí aj obmedzenie propagácie pána Tamajku 
ako primátora medzi občanmi Piešťan. To vnímam ako požadovaný stav pre pána Hudcoviča ako lídra
poslaneckej skupiny, aby si pripravoval svoju pozíciu na kandidatúru na primátora o 4 roky.

 Televízia Karpaty má vybudované moderné technické zázemie na šírenie nekódovaného signálu 
s bezkonkurenčným pokrytím  v Piešťanoch a jeho okolí.  Televízia propagovala mesto Piešťany aj 
ďaleko za hranice piešťanského okresu a to projektom výmeny príspevkov s inými televíziami na 
západnom Slovensku. Mesto Piešťany  sa týmto krokom uzatvára do seba a cielene už nechce 
informovať občanov, ale toto zjavne málokomu v piešťanskom zastupiteľstve prekáža respektíve 
väčšine vyhovuje...

Televízia bude v súčasnosti analyzovať situáciu a zvážime všetky možnosti financovania a 
pokračovania vysielania v piešťanskom regióne. Televízia Karpaty šíri nekódovaný digitálny signál a v 
Piešťanoch ho môže každý občan chytiť aj na indorovu (bytovú) anténu cez settobox bez žiadnych 
poplatkov. Takéto pokrytie zabezpečuje technologickým zariadeným na Červenej veži, čo však aj 
znamená, že nie je možné sa zbaliť a odísť, takže spravíme všetko pre to, aby sme našli cestu 
financovania televízie či už formou investora a alternatívnych obchodných aktivít a tak zabezpečili 
pôsobenie v tomto regióne. 

 


