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Naostro… fotoreportáž…
Krátka
SNÍMKY: ARCHÍV TV LUX

Príprava na túto dôležitú udalosť bola náležitá
(ani dážď nás neodradí)…

Vážení hostia, dovoľte...

SNÍMKA: TK KBS/PETER ZIMEN
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...a tak sa to spečaťuje podpisom…

…budeš mať veľa roboty, sv. František Saleský…

Na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie
podpísali v Šaštíne
spoločníci TV LUX Dohodu o úprave vzájomných vzťahov spoločníSNÍMKA:
kov TV LUX, s. r. o. SigTK KBS/PETER ZIMEN
natármi za jednotlivé
subjekty boli J. E. Mons. Stanislav Zvolenský ako splnomocnenec Konferencie bis-

kupov Slovenska, don Karol Maník, predstavený saleziánov na Slovensku a Tomáš
Straka, riaditeľ LUX communication. Slávnosti sa zúčastnil aj don Filiberto González
z Mexika, hlavný predstaviteľ saleziánov
pre média vo svete. Riaditeľ Televízie LUX
Marek Poláček prijal od saleziánov obraz
patróna televízie sv. Františka Saleského,
ktorý je v súčasnosti umiestnený v priestoroch TV LUX.
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Stránka 3

SNÍMKA: ARCHÍV TV LUX

Marek Poláček
Riaditeľ TV LUX

televízia môže ľudí aj spájať. Neveríte? Tak
napríklad práve vďaka televízii som sa skamarátil so svojím novým susedom Jožom. Raz na
schodoch mi vraví, že keď vyrastú na topoľoch
pred panelákom listy, stratí signál a vraj by
potreboval poriadny satelit. Ja mu zas hovorím,
že nemám káblovku a že chcem sledovať našu
novú televíziu. Tak sme dali hlavy a peniaze
dokopy a namontovali sme si na streche spoločný satelit. Keďže nastaviť satelit nie je také jednoduché a zďaleka to presahovalo naše technické zručnosti, pomáhali nám s tým technicky
zdatnejší kamaráti. Na streche sme sa stretli
viackrát a niekedy som si pripadal ako v rozprávke Pat a Mat...
Možno máte niekedy pocit, že treba vynaložiť príliš veľké úsilie na to, aby ste televíziu LUX mohli sledovať. TV LUX v mnohých obciach zatiaľ nie je v „normálnej telke“
a treba kupovať satelit, alebo sa doprosovať káblovému operátorovi, aby televíziu
LUX už konečne zaradil do ponuky. V niečom mi to pripomína totalitu. Vtedy veriaci
tiež museli vynaložiť veľké úsilie na to, aby sa dostali k duchovnej literatúre. Riskovali, aby získali cenné informácie a aby si pre dušu zabezpečili trochu povzbudenia
a duchovnej posily. Priniesť ľuďom radosť, povzbudenie a nádej, to je aj zmyslom
našej spoločnej televízie. Zmenila sa len doba a forma. Uvedomujem si, že televízia
nemôže nahradiť osobný kontakt človeka s človekom. Všetky médiá sú v tomto smere
nedokonalé, prinášajú len odlesk skutočnej pravdy, lásky a radosti. Určite nie je
dobré, keď televízia ľudí izoluje v pohodlí ich obývačiek. O to nám nejde. Práve naopak. Televízia nám má pomáhať žiť plnohodnotnejšie a aktívnejšie. V televízii mám
nájsť krásu, mám sa nechať inšpirovať, môžem sa pre nejakú myšlienku nadchnúť.
A potom tú myšlienku vo svojom živote premením v skutočnosť. Televízia môže byť
pre mňa impulzom, ktorý ma vyprovokuje k aktivite a z pasívneho diváka a konzumenta sa stáva divák aktívny.
Milí členovia Klubu priateľov TV LUX, bez vás a vašej finančnej podpory by televízia LUX nemohla existovať. Ste aktívnou a neoddeliteľnou súčasťou tohto diela.
Úprimná a veľká vďaka za vaše nasadenie, nadšenie a obety. Verím, že naše spoločné úsilie prinesie bohatú úrodu.
Spravodaj TV LUX 3/2008

3

tv_lux_3_2008_novy.qxp

14. 10. 2008

9:50

Stránka 4

Klub priateľov TV LUX
Sobotný večer... V pološere zapadajúceho slnka kráčame pomedzi stromy, pod
nohami sa strieda piesok, drobné kamene, vytŕčajúce korene stromov... Zrazu sa
vďaka nerovnému terénu a slabému svetlu potknem a veľmi zblízka už môžem
podávať referencie o zložení pôdy, po ktorej sme doteraz ticho kráčali… „Zrúbala si
sa?“ Kombinácia mužsky vypovedaných
slov zo ženských úst, z ktorých čítam záujem, či sa mi niečo nestalo, a môj komicky
prevedený presun ťažiska na zem spôsobia, že po okamihu kontroly, či všetko je
tak, ako má byť, preniká pološerom neutíchajúci smiech...
Eriku poznám veľa rokov, pred očami
sa mi mihajú situácie, keď mi bolo ťažko.
Vidím situácie, keď som si sama nebola
istá svojím konaním. Situácie, keď mi
srdce išlo vyskočiť a potrebovala som sa
podeliť s radosťou. Situácie, keď som
sama nevedela definovať, čo mi je... Situácie, keď som potrebovala pomôcť, požičať, vysvetliť... Priateľstvo je priestor otvorený na spoluzodpovednosť zo strany
iného človeka v prežívaní našej vlastnej
existencie. Žiť život dobre nedokážeme
sami. Je na to potrebné spoločenstvo,
interakcia, ktorá toto spoločenstvo prináša. Interakcia, ktorá vychováva, povzbudzuje, pomáha, rozvíja... A práve to je dôvod,
prečo aj naša Televízia LUX potrebuje
tento dar. Potrebuje KLUB PRIATEĽOV
televízie LUX.
TV LUX potrebuje tých, ktorí sa budú
za ňu modliť, aby sa stala nástrojom na rozvoj dobra. Potrebuje tých, ktorí sa s odváž-
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Zuzana Jurčová
predsedníčka
Klubu priateľov TV LUX
klub@tvlux.sk
nym srdcom rozhodnú pomôcť niesť zodpovednosť za jej existenciu. Potrebuje
tých, ktorí si nájdu chvíľku čas, aby napísali spätnú väzbu a pomohli tak k jej čoraz
kvalitnejšiemu vysielaniu. Potrebuje tých,
ktorí sa rozhodnú, možno práve tak ako
prví kresťania svojimi desiatkami (jedna
desatina z mesačného platu) podporovať
dobré dielo. Aby v nej mohla kvalita rásť...
Klub priateľov Televízie LUX vznikol na
základe týchto potrieb. V súčasnosti má
3 300 členov po celom Slovensku a v malom množstve aj v zahraničí. Je to spoločenstvo ľudí, ktorí akýmkoľvek darom
alebo modlitbou pomáhajú rozvíjať TV
LUX a tým šíriť hodnoty evanjelia. Toto spoločenstvo cíti spoluzodpovednosť za jej
existenciu a fungovanie. Existencia TV LUX
je závislá od podpory členov Klubu, ktorí
sú informovaní o dianí v televízii cez tento
bulletin. Centrála Klubu priateľov bude
v budúcnosti ponúkať aj ďalšie aktivity
a zvláštnu starostlivosť o členov Klubu.
Mne pripadla úloha prihovoriť sa Vám
v mene tohto Klubu. Nie je možné osloviť
každého z Vás osobne, aj keď mám veľkú
túžbu. Prostredníctvom tohto Klubu chceme s Vami vytvárať spoločenstvo. Chceme navštevovať jednotlivé farnosti, inštitúcie, školy... A zároveň chceme informovať o tom, čo sa u nás v televízii deje.
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Ak si pracujúci a Tvoja finančná situáChceme sprostredkovať interakciu medzi
cia Ti dovoľuje pomôcť dobrej veci, potretelevíziou a divákmi.
V mene Klubu priateľov TV LUX Vás bujeme Tvoju podporu, aby hodnotné
pozývam do tohto spoločenstva. Každý celovečerné filmy pomáhali budovať zrez Vás má niečo, čím môže byť pre nás lých ľudí. Aby mohli kvalitné relácie readarom. Ak ste starý a už nevládzete nič, govať na bolesti, ktoré prináša súčasná
len s trasúcimi rukami zapnúť televízny spoločnosť žijúca krízu autority, rodiny,
prijímač, alebo prečítať tento bulletin, výchovy. Aby mohlo viac prenosových
chceme Vám povedať, že Vás veľmi potre- vozov so štábom navštevovať farnosti,
bujeme. Potrebujeme Vaše modlitby školy, inštitúcie a hovoriť tak o Dobre.
a dennodenné obety, ktoré vo svojej sta- O tom, čo nesmrdí klamstvom, škandálrobe či chorobe zažívate. Ak ste mamička mi, nezrelosťou.... Aby TV mohla hovoriť
na materskej dovolenke, ktorej životný o tom, čo pramení z Toho, ktorý je Cesta,
kruh sa zúžil na upratovanie, varenie, pre- Pravda a Život.
Ako priateľ televízie LUX máte šancu
baľovanie, usmievanie sa na dieťatko,
o ktoré sa staráte, potrebujeme Vaše nielen s bolesťou srdca hovoriť o tom, ako
nápady, prameniace z potrieb, ktoré ako v súčasnosti média negatívne vplývajú na
mladý rodič zažívate a na ktoré hľadáte osobnosť človeka, alebo že už nie je čo
odpoveď. Potrebujeme Vašu spätnú v televízii pozerať. Máte šancu pomôcť,
väzbu, čo Vaše dieťa potrebuje, čo mu podporiť, usmerniť. Finančná podpora
máme prostredníctvom detských relácií členov Klubu je kľúčovou víziou financoponúknuť. Potrebujeme Vaše ústa, ktoré vania televízie teraz i v budúcnosti.
Už teraz Vám dopredu ďakujem, ak sa
aj iným mamičkám strážiacim svoje deti
na pieskovisku sprostredkujú informáciu rozhodnete urobiť krok smerom k nášmu
o kvalitných reláciách pre ich deti. Ak si spoločenstvu. Lebo „každou modlitbou
mladý človek, ktorý ešte nepracuje, ale a darom vytvárate s nami spoločenstvo...“
Tvoj život je o hľadaní
vlastnej cesty a príprave na svoje povolanie, potrebujeme
Tvoje tvorivé nápady,
aby sme poznali to,
čím mladý človek
dnes žije. Potrebujeme Tvoje obety prameniace z neopätovanej lásky, či bolesti zo
zranení od spolužiakov, kolegov, blízkych.
Potrebujeme Tvoje
svedectvo, že aj mladý
SNÍMKA: TK KBS/PETER ZIMEN
človek dnes túži po KLUB PRIATEĽOV TV LUX NECHÝBAL ANI NA PÚTI V ŠAŠTÍNE
zrelosti kresťana.
SNÍMKA: ARCHÍV TV LUX
Spravodaj TV LUX 3/2008
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SNÍMKY: ARCHÍV TV LUX

Človek pred
Janka Trávníčková
Poznáte ich. Veselé, usmiate, príjemné
tváre, ktoré sa na Vás z obrazovky každý deň
pozerajú. Vždy dobre naladení. Nič ich nerozhádže, pred kamerou sú predsa „doma“. Ale
predsa. Za každým z nich je jeden príbeh. Príbeh života, príbeh cesty do TV LUX, príbeh
putovania vo svojej relácii. Drobné výhry,
drobné prehry. Ani jedny, ani druhé často
nevidno. Len moderátori sami o nich vedia.
Možno máte obľúbeného toho „svojho“.
Možno patríte do fanklubu Paliho Danka,
možno Vám je sympatickejšia Anka Božková, možno... Je to podstatné? Je, ale všetci
sú naši.
Keď sa formovala televízia a hľadali sme
ľudí, ktorí by mohli pracovať pred kamerou,
každý poznal niekoho. Niekoho, koho mohol
osloviť. A tak sme oslovovali, pozývali a skúšali. Kto prešiel kamerovými skúškami,
mohol ostať, aby to skúsil aj naostro.

A potom sa chystalo to naozajstné naostro
a my sme vedeli, že niektorých moderátorov
potrebujeme inde a niektorých musíme
vymeniť. A tak sme vypísali konkurz a stretli
sa s množstvom ľudí a venovali tomu čas,
chuť a energiu a vybrali sme ďalších. A práve
o nich bude teraz reč trochu viac.
Janka Borovská odišla do spravodajstva
a pondelková Ranná káva zrazu ostala opu-

6

kamerou
stená. Konkurz na začatie Vášho pracovného
týždňa vyhrala Magi, Margita Zrebná. Sympatická hnedovláska má skúsenosti s moderovaním z Rádia Devín. Raz bola dokonca
hosťom v Rannej káve, vtedy ešte nikto z nás
netušil, že ju jedného dňa bude aj moderovať.
Pali Danko sa z utorka presunul na piatok,
a tak sa zrazu uvoľnil aj utorok. Opäť hnedovláska, opäť sympatická. Zuzka Kovaľová.
Moderovanie ani pre ňu nie je neznáme,
vyrástla v miestnej košickej televízii. Pôvod
jej trochu poznať na prízvuku, a tak dokazuje,
že nie sme Bratislavčania pre Bratislavčanov,

ale prosto odvšadiaľ pre všetkých. Vlastnej
cesty sa ujala pani Mária Schlosserová
a Doma v rodine si s Maťou JokelovouŤuchovou najnovšie delí Jolča Čuláková.
Nový moderátor pribudol aj v Banskej Bystrici. Tento raz muž, Dušan Haško. V spravodajstve popri Janke Borovskej hviezdi Marcel
Košta. Verím, že si nájdu miesto vo Vašich
srdciach, že sa zmestia k „starým“ moderátorom. Rovnako verím, že sa nám postupne
podarí pridať ich fotky a charakteristiku na
web, aby ste sa mohli o nich dozvedieť viac.
Všetci sú naši, všetci sa na Vás budú
usmievať – ráno i popoludní, v reláciách
i upútavkách. Aby nám spolu bolo doma.
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Vyberte si z pestrej

ponuky
Prvým krokom bolo bilancovanie. Na
dvojdňovom zasadnutí sme sa bavili
o tom, čo áno a čo nie v novej programovej štruktúre. Obklopení listami a mailmi
divákov sme sa snažili nájsť cestu, ktorá
by bola naplnením Božej vôle a prostredníctvom ktorej by naši diváci dostali čo
najviac z toho, po čom sú hladní – z pravých hodnôt, duchovna, informácií z kresťanského sveta...
Novinky na obrazovke
Jedným z diváckych prianí, ktoré sme sa
rozhodli splniť, je každodenná ranná svätá
omša. Aby v nás Božie slovo mohlo dýchať
po celý deň, okrem prenosov svätých omší
vám počas dňa ponúkame zostrih liturgických čítaní ako reláciu Z prameňa. Rozšírili
sme aj vaše obľúbené Správy. V premiére
ich môžete vidieť už dvakrát do týždňa,
každý utorok a piatok. Rehoľná abeceda je
názov nového dokumentárneho cyklu,
v ktorom sa postupne predstavujú rehoľníci
a rehoľníčky. Krátke filmy sú dôkazom, že
títo ľudia nežijú odtrhnutí od reality, ale prežívajú radosti a ťažkosti všedných dní tak
ako všetci ostatní. Návratka je krátkym svedectvom jednoduchého laika o živote
s Bohom. Oslovuje úprimnosťou a prostotou. Rôzni ľudia prežívajúci rôzne príbehy,
ale všetky končia rovnako – v Božom náručí. FILMiX je nová relácia pre filmových
nadšencov. Prináša kresťanský pohľad na
nové filmy a odporúčanie, ktorý film sa oplatí či neoplatí vidieť. Nielen z chleba je relácia, kde skupinka ľudí hľadá a nachádza
cesty, ako bojovať a napredovať v duchov-

Stránka 7

programov
Jana Solárová
nom živote. Klbko je určené našim najmenším divákom. Prežívajú v jeho spoločnosti
veselé, príjemné ale aj poučné chvíľky.
Okrem týchto noviniek stále pripravujeme
kresťanské dokumenty a animované filmy.
Dobré ešte lepšie
Ďalej vysielame relácie, ktoré ste si obľúbili. Každé ráno predstavujeme zaujímavého hosťa v Rannej káve. Popoludní sa stretávame v našej domácej obývačke v cykle
Doma je doma. V pondelok na tému Doma
v rodine, v utorok Doma v Cirkvi, v stredu
sme Doma v zamestnaní, vo štvrtok Doma
v kultúre a v piatok Doma na dôchodku.
UPeCe live je obľúbená zábavná relácia
z prostredia bratislavského Univerzitného
pastoračného centra. Závažné spoločenské témy rozoberajú moderátori v reláciách
U Nikodéma a U Pavla. Súťaž, napätie aj
nové vedomosti určite nájdete v Tandemkvíze. Najrozličnejším mládežníckym témam
sa venujeme v relácii Štúdio AHA! Povzbudenie a poučenie do kresťanského života
dostávajú naši diváci v Katechézach
a Večerných univerzitách. Modlitbové spoločenstvo zažívame v prenosoch modlitieb
chvál a Taizé. Gospelovú hudbu a stretnutia
s jej tvorcami ponúkame v reláciách Poltón
klub a Poltón magazín. A keďže nám veľmi
záleží na vašich názoroch, komunikujeme
s vami v Luxárni, relácii určenej pre vaše
otázky a naše odpovede.
Okrem premiérového času zastihnete
svoju reláciu v najrozličnejších reprízových
časoch a tiež aj v archíve na našej internetovej stránke www.tvlux.sk.
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VÝBER Z PREMIÉR PRAVIDELNÝCH RELÁCIÍ TV LUX
DETSKÝ BLOK
Klbko

So 8:00

Relácia pre predškolákov. Nové podnety, nápady a objavy sveta pre tých najmenších. Príjemne strávené
chvíľky s kamarátom Klbkom.

Baterka

So 8:00

Relácia pre deti základných škôl. (Dvojtýždenne sa strieda s reláciou Klbko.)
Prináša témy, ktoré deti prinútia rozmýšľať nad svetom, v ktorom žijú a ktoré rozšíria ich obzory.

So 7:00

Kráľovstvo bez hraníc

Animované príbehy podľa udalostí z Nového zákona pomôžu hlbšie poznať pravdy Evanjelia deťom i starším kresťanom.

So 7:30

Starý Zákon
Animované príbehy zo Starého zákona ľahko pochopiteľné aj pre malých divákov.

Svätý František

Ne 7:00

Animované príbehy zo života milého svätca – sv. Františka z Assisi – pre malých aj veľkých.

MLÁDEŽNÍCKY A HUDOBNÝ BLOK
Štúdio AHA!

So 10:00

Magazín o mladých nielen pre mladých. Vždy iná, vždy aktuálna téma. Veci, o ktorých treba hovoriť.
Srdeční ľudia, dobrá hudba, hlboké posolstvo - to vám ponúkame.

Nielen z chleba

Ut 20:30

Diskusné posedenie skupinky ľudí, ktorí cez vzájomné rozhovory každý týždeň hľadajú cestu stále plnšieho nasledovania Boha.

UPéCé live/Poltón Klub

St 20:25

Moderátor Pavol Danko je medzi mladými ako ryba vo vode. Univerzitné pastoračné centrum je príjemným prostredím, presiaknutým mladosťou, radosťou a vzťahmi. Relácia sa strieda dvojtýždenne s publicistickou reláciou Poltón Klub, ktorá prináša predstaviteľov hudobnej gospelovej scény gospelovej scény.
Hudobníci hovoria o sebe a ich tvorbe.

Retro blok/LUMEN 2000

Št 18:00

Cyklus kresťanskej hudby a svedectiev z rokov nedávno minulých, ktoré ani dnes nestrácajú aktuálnosť a
výpovednú hodnotu. Relácia sa strieda dvojtýždenne s reláciou LUMEN 2000. Táto prináša pohľad na
zápasy, výhry a prehry kresťanov po celom svete pri prežívaní ich viery.

Gospel párty

So 10:30

Koncerty gospelových kapiel predstavujú modernú hudbu, ktorej cieľom je osláviť Boha a priblížiť Jeho
Lásku mladému človeku.

Poltón magazín

Ne 18:00

Mládežnícky magazín o gospelovej hudbe a jej predstaviteľoch.

DOKUMENTY
Moja misia

Pi 20:30

Dokumentárne filmy z misiejného prostredia oslovujúcim spôsobom približujú obetavý život misionárov
v krajinách tretieho sveta ale i na Slovensku. Samotnému dokumentu v programe predchádza diskusia,
v ktorej tvorcovia filmu prezradia niečo zo zákulisia natáčania filmu.

Rehoľná abeceda

Ne 20:15

Krátke dokumenty približujúce profily jednotlivých rehoľníkov podľa abecedy.

FILMiX

mesačník Št 21:30

Relácia určená pre filmových priaznivcov. Zachytáva dianie v oblasti filmových noviniek, zaujímavosti
z histórie filmu a filmového umenia. Obsahuje aj odporúčania a tipy na filmy, ktoré sa oplatí vidieť.
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PUBLICISTIKA A SPRAVODAJSTVO
Doma je doma

Po-Pi 17:00

Popoludňajšia publicistika s rôznym tematickým zameraním. V pondelok Doma v rodine, v utorok Doma
v Cirkvi, v stredu Doma v zamestnaní, vo štvrtok Doma v kultúre, v piatok Doma na dôchodku. Príjemné
rozhovory so zaujímavými hosťami... Ako doma...

Ranná káva

Po-Pi 7:45

Publicistická relácia nielen na ráno. Zaujímavý hosť, pokojná atmosféra a téma – spríjemní každé pracovné ráno.

U Nikodéma/U Pavla

Po 20:30

Relácie sa striedajú každý druhý týždeň. U Nikodéma moderátori Jozef Kováčik a Alfonz Juck a ich hostia rozoberajú spoločenské témy v diskusnej relácii nazvanej podľa biblickej postavy Nikodéma, ktorý sa
v túžbe po poznaní v noci vybral za Ježišom. U Pavla je diskusná relácia s Radom Pavlíkom na aktuálne
spoločeské a aj politické témy.
Ut, Pi 20:00

Správy
Prehľad najvýznamnejších udalostí v Cirkvi vo svete aj na Slovensku.

VZDELÁVANIE V OBLASTI VIERY, DOTYK LITURGIE A SVEDECTIEV
Chvály/Taizé

Št 20:30

Prenosy z modlitbových stretnutí charizmatických a iných spoločenstiev.

Katechéza

Ne 19:00

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým,
že sa pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.

Večerná univerzita

Pi 21:30

Záznamy z prednášok z univerzitných pastororačných centier a konferencií. Aktuálne teologické témy.

Svätá omša

Po-Pi 7:00, Ne 10:00

Pre tých, ktorým zdravotné problémy neumožňujú zúčastniť sa sv. omše osobne, prinášame liturgický prenos.

Dokumenty

Pi 19:30, Ne 20:30

Svedectvá viery a života podľa viery najlepšie spoznať podľa skutkov a slov tých, ktorí uverili.

Návratka

Po 7:35

Jednoduché svedectvo jednoduchého človeka o Božích zásahoch v jeho živote.

Z prameňa
Bohoslužba slova na každý deň.

Luxáreň/Vlastná cesta

So 19:00

Informácie zo zákulisia života televízie... čo pripravujeme a čo rušíme, priestor pre vaše otázky a naše
odpovede. Relácia sa strieda s reláciou Vlastná cesta, v ktorej sa moderátor s rehoľníkmi a rehoľníčkami
rozpráva o ich ceste k zasvätenému životu. Ich svedectvá sú často povzbudením k hľadaniu a napredovaniu ako aj riešenia otázok.

VATIKÁNSKE PRENOSY
Generálna audiencia

St 10:20

Priamy prenos z Námestia sv. Petra v Ríme, kde sa Svätý Otec pravidelne stretáva s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Sväté mesto a prihovára sa im v aktuálnej liturgii a rozoberaní Božieho Slova.

Anjel Pána

Po-Ne 12:00

V nedeľu priamy prenos, v iné dni repríza zo stretnutia veriaceho ľudu so Svätým Otcom, ktorý sa s veriacimi pravidelne modlí mariánsku modlitbu Anjel Pána. Po nej sa pápež prihovára zhromaždenému ľudu
a celému svetu.

Octava Dies

Ne 17:30

Týždenné spravodajstvo z Vatikánskeho televízneho centra.

Spravodaj TV LUX 3/2008
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SNÍMKA: ARCHÍV PETER NOVÁK

Marketing
Peter Novák
zástupca riaditeľa,
oddelenie marketingu

Drahí priatelia televízie!
Často dostávame otázky typu prečo
si nemôžete naladiť našu televíziu vo svojich domácnostiach, kedy pokryjeme signálom váš región alebo oblasť, resp.
v akom štádiu sú rokovania s káblovými
operátormi. Niektorých zaujíma, v akom
časovom horizonte začneme vysielať
filmy, či v našej televízii bude vysielaná aj
reklama a podobne. Na tieto otázky sa
vám budeme snažiť odpovedať prostredníctvom týchto dvoch strán, ktoré budú
„vyčlenené“ pre marketing televízie ako
taký. Súčasne vás budeme informovať
o ďalších aktivitách, ktoré televízia v tejto
oblasti realizuje.

Súčasné pokrytie signálu
televízie, alebo ako dopadli
rokovania s káblovými
operátormi
TV LUX vysiela digitálne cez satelit
Thor 3 a svojím signálom pokrýva Slovensko a okolité štáty. Okrem priameho
príjmu nás nájdete v programovom balíku DIGI TV (cca 250 000 prípojok) a v 29
káblovkách po celom Slovensku (cca 65
000 prípojok). Samozrejme, je možné
sledovať aj on-line vysielanie na
www.tvlux.sk. Na rozširovaní pokrytia
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sme intenzívne pracovali, v súčasnosti
sme skončili rokovania s najväčšími káblovými operátormi UPC, Satro, Magiom,
FiberTV, ktorým sme tlmočili veľký záujem televízie o to, aby nás zaradili do svojich programových balíkov, dali sme im
ponuku z našej strany a teraz čakáme,
ako sa vyjadria, je to už len na ich rozhodnutí. My už viac spraviť nemôžeme.
Veľmi, skutočne veľmi by nám pomohlo,
keby ste sa ako jednotlivci alebo skupina
angažovali v tomto smere a oslovili vo
svojom okolí týchto operátorov, alebo im
napísali. Každé mesto alebo región má
tiež svoje vlastné menšie káblovky, pokiaľ by ste oslovili aj tie, veríme, že sa
veci pohnú dopredu. Držme si spoločne
palce, aby sa nám to podarilo a aby ste si
nás čo najskôr mohli pozrieť u vás doma.
Predsa len, Doma je doma.

Reklama v televízii.
Televízia má v súčasnosti dva zdroje
príjmu. Prvým sú vklady – dotácia zo
strany spoločníkov, druhým sú príjmy
z Klubu priateľov TV LUX. Bez nich by TV
nebola. Televízia má veľa výdavkov –
výroba relácií, programov, priestory,
ľudia, autá, mzdy, výjazdy, technika. Sú to
vysoké náklady, čiastky, ktoré mávnutím
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jednej ruky odchádzajú z účtu našej televízie. Klub je veľkou víziou do budúcnosti, aj vďaka nemu by sme chceli získavať
finančné prostriedky na vyššie uvedené
účely. Zatiaľ je Klub v začiatkoch, ale
vďaka Bohu zaň a za vás! Aj pre tieto skutočnosti chceme televízii pomôcť tretím
príjmom – reklamou v televízii. Uisťujem
vás, že nechceme, aby cieľom televízie
bolo obohacovať sa, vykazovať zisky
a „komerčne“ zneužívať tento marketingový nástroj. Chceme len, aby reklama
(ak nejaký klient zaplatí za mediálny priestor u nás) bola príjmom, ktorý vykryje
základný chod – potreby televízie a napo môže k jej ďalšiemu skvalitneniu. Nebude jej toľko, koľko jej vidíte v iných televíziách a nikdy nebude prerušovať alebo
rozdeľovať vysielanie programu, relácie.
Na druhej strane reklamu môže priniesť
aj „náš“ človek, firma, podnikateľ, ktorý
aj vďaka reklame pomôže propagácii
a poznateľnosti svojej značky. Takže,
bude to obojstranne prospešné. Televízia
má nastavené podmienky, cenníky,
reklamný priestor, obchodné ponuky.
A aby ste vedeli, že máme vo všetkom
pravidlá, jednou z prvých vecí, ktoré sme
si stanovili pre reklamu, je Etický kódex,
ktorý napomôže k objasneniu otázky, aká
reklama v TV LUX nebude.

SNÍMKA: TK KBS/PETER ZIMEN
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Etický kódex reklamy
v TV LUX, s. r. o.
1.

2.

3.

4.

5.

Účelom Kódexu je napomôcť TV
LUX k tomu, aby reklama, ktorá
bude v televízii vysielaná, spĺňala etické hľadiská katolíckej
televízie: reklama propagovaná
cez TV LUX je slušná, mravná
a neznižuje ľudskú dôstojnosť.
Reklama vysielaná v TV LUX
môže byť komerčného aj nekomerčného charakteru.
Reklama vysielaná v TV LUX
nesmie obsahovať nič, čo by hrubým spôsobom urážalo náboženské cítenie, vierovyznanie, rasové alebo národnostné rozdiely.
Reklama vysielaná v TV LUX
nesmie propagovať tabakové
výrobky a alkoholické nápoje.
TV LUX si vyhradzuje právo na
výber klientov prinášajúcich
reklamu.

Raňajky s novinármi, hosťami
a priateľmi
V polovici septembra sme realizovali
pilotný projekt neformálneho stretnutia –
raňajky v televízii. Pozvaní boli novinári,
vzácni hostia a priatelia televízie. Zišlo sa
nás okolo dvadsať, cieľom raňajok bolo
krátko predstaviť televíziu, jej fungovanie, víziu a súčasne malá prehliadka priestorov. Ale hlavne stretnúť sa pri dobrej
káve a pohostení a týmto neformálnym
spôsobom sa pozhovárať a spoznať sa
navzájom. Veríme, že podobné aktivity
budeme realizovať aj naďalej, nakoľko
viacero ľudí nám prezradilo, že im raňajky
chutili a cítili sa medzi nami a v našej televízii veľmi príjemne. Ďakujeme!
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SNÍMKY: ARCHÍV TV LUX

Listáreň
Veľmi sa mi páčila relácia U Nikodéma na tému Prečo muži stoja pred kostolom? Pokračujte v tomto naďalej.
Pavol, 34 rokov

Dobrý den, zdravím Vás z Česka!
Objevil jsem Vaši stanici ladením družice
THOR. Od té doby Vás často sleduji.
Jste v té zmeti TV stanic balzamem na
duši. Držím Vám palce, vytrvejte!
Roman Porteš, Jesenice u Sedlčan,
Česká republika

Milí redaktori TV LUX,
chcem vás pochváliť za dobrú úroveň,
zaujímavú náplň a pekné spracovanie
niektorých relácií. Držím vám palce, aby
sa vám darilo aj naďalej oslovovať čo najširšie vrstvy ľudí a aby ste im pomáhali
hľadať to, čo má skutočnú hodnotu a
zmysel na tomto svete.
Lucia

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
Chceli by sme vám celá rodina vyjadriť vďaku za veľmi dobré relácie, ktoré
radi pozeráme vo vašej televízii. Veľmi sa
nám páčia Katechézy, ale aj Poltón klub
atď. Veríme, že i naďalej si udržíte štandard, na ktorý sme si už zvykli.
Ďakujeme veľmi pekne. Nech Vás
Pán žehná vo vašej práci.

Eleonóra z Hrnčiaroviec nad Parnou

...pripájame sa k naším bratom a sestrám a ako jedna rodina chceme byť
Vašou duchovnou oporou. Zahŕňame
Vás i všetky tvorivé úmysly, snaženia a
podujatia do našich modlitieb!... Nech je
prvá slovenská katolícka televízia LUX
ozaj svetlom a nádejou pre dnešný svet a
pre našu katolícku spoločnosť...
Sestry a bratia zo Svetského rádu
bosých karmetlitánov v Bratislave

...už som starý. No som potešený, že
máme aj katolícku televíziu... Aj keď
nemám veľký dôchodok snažím sa podporovať katolícke spoločnosti, ktoré šíria
a upevňujú vieru Slovákov... Neviem,
koľko mi Boh dá života... Prajem Vám
veľa dobrých programov...
Ing. Lambert Šimko

Dnes cely deň frčím na Luxe. Robíte
záslužnú robotu. Je super, že ste a že je
LUX!

„Milí priatelia v TV LUX, ďakujem za
časopis Klub priateľov TV LUX. Rada
vám pomôžem občasným príspevkom...
chcem Vám pomáhať aj šírením letákov
v našej obci, aj v okolí... Prajem Vám,
aby Pán Boh veľmi podporil Vašu
prácu...“

Gabika, 25 rokov

Emília z Prečína

Rodina Imrišková
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... ďakujem za zaslanie kartičky a
členského čísla do klubu priateľov TV
LUX. Som dôchodkyňa a Vašu televíziu
sledujem s radosťou. Teším sa, že bude
občas slúžená tak potrebná sv. omša za
mňa a moju rodinu. Je vidieť, ako cez vás
pôsobí Duch Svätý. Ďakujeme aj za Vašu
programovú ponuku. ...
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SNÍMKA: ARCHÍV TV LUX

Vzácna
návšteva –
Nestáva sa to často, ale predsa sa to
stáva. Aj tento raz. Do našej televízie zavítal don Filiberto González SDB, člen hlavnej rady saleziánov zodpovedný za oblasť
spoločenskej komunikácie, kde spadajú
aj médiá. Primárnym dôvodom jeho
návštevy bolo podpísanie dohody medzi
Saleziánmi don Bosca na Slovensku,
Konferenciou biskupov Slovenska a Lux
communication, ale neobišiel ani priestory televízie. A my sme jeho návštevu využili. Natočili sme s ním Rannú kávu.
Don Filiberto je rodený Mexičan,
a tak, prirodzene, po slovensky nevie.
Jeho dominantnými jazykmi sú rodná
španielčina a taliančina, lebo už dlhší čas
v Taliansku pôsobí. Pôvodným zámerom
bolo natočiť reláciu v španielčine, lenže
moderátorka v deň nakrúcania dostala
teplotu, a tak plán padol. Čo by sme to
však boli za novinári, keby sa nám nepodarilo nájsť náhradné riešenie. A tak sme
ho našli. Reláciu odmoderovala Zuzka
Jurčová. Má síce na starosti Klub priateľov TV LUX (lebo ako sama hovorí, vždy
chcela mať veľa priateľov) a moderovanie
nie je jej doména, no bol to pre ňu zážitok
a zvládla to skutočne bravúrne. Akurát
don González sa musel zo španielčiny
preorientovať na taliančinu. Túto Rannú
kávu nájdete v našom archíve pod číslom
54 a máte možnosť pozrieť si ju v oboch
jazykoch – po taliansky i po slovensky.
Slovenský dabing nahovoril don Jozef
Žembera SDB.

14

don
Filiberto González

Z
K

Janka Trávničková

Don Filiberto González patrí k tým
vzácnym ľuďom, ktorí si napriek veľkej
zodpovednosti dokážu uchovať lásku
k ľuďom a bezprostredný prístup. Vyžaruje z neho teplo domova, také teplo, aké sa
Vám snažíme sprostredkovať, a tak, keby
to bolo možné, nechali by sme si ho tu. To
však, samozrejme, možné nie je. Sme
teda radi, že sme aspoň na pár hodín mali
možnosť zažiť jeho otcovský prístup.
Nestáva sa to často, ale predsa sa to
stáva. Zahraničný hosť v Rannej káve je
skôr raritou než zvyčajnosťou. Jednak
preto, že pretlmočenie iného jazyka do
slovenčiny veľmi násobí dĺžku práce strávenej pri príprave relácia. Jednak preto,
že takáto návšteva k nám nezavíta každý
deň. Ale keď zavíta, tak nám to za tú
prácu stojí. Nechceme si takéto výnimočné stretnutie nechať len pre seba, chceme ho dať aj Vám.
Nestáva sa to často, ale predsa sa to
stáva...
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Ponuka vydavateľstva Don Bosco

Šimonove sandále
Bruno Ferrero

Bohato ilustrovaná knižka príbehov
pre deti, ktorározpráva o biblických
udalostiach tak, ako ich zažili ľudia,
zvieratká či malé veci.
88 strán, pevná väzba,
cena 220,– Sk /7,30 ₠

DVD Don Bosco
Strhujúci filmový príbeh apoštola
mládeže, dona Bosca, má
celkovo 196 minút. Výborné
herecké obsadenie filmu doplnia
v slovenskom znení Ján Galovič
(don Bosco), Eva Matejková
(mama Margita), František Kovár
(don Cafasso) a ďalší.
Réžisérom slovenského znenia
je Ján Šuda.
2 x DVD, 196 + 20 min., cena 400,– Sk/13,28 ₠

DVD Faustína
Príbeh mystického života apoštolky
Božieho Milosrdenstva hovorí o
svätej sestre Faustíne z
Kongregácie Matky Božieho
Milosrdenstva. Jej život, na prvý
pohľad jednoduchý a obyčajný, bol
v skutočnosti veľmi pestrý a bohatý.
Prežívala ho v zjednotení s Bohom,
ktorého objavovala vo svojej duši. S
ním pracovala, modlila sa, s ním
prežívala svoje utrpenie i radosť. Svojím životom i slovami
odhaľuje fascinujúcu krásu jeho milosrdnej lásky.
DVD 77 + 20 min., cena 300,– Sk/9,96 ₠

A kvety jednoducho
kvitnú
Bruno Ferrero

V poradí už dvanásta kniha
krátkych príbehov na potešenie
duše od obľúbeného autora.
Ilustroval Juraj Martiška.
80 strán, brož., cena 79,– Sk
/4,15 ₠


KP TV LUX

Chcem byť tvojou
ženou
Paolo Iafolla

Životný príbeh svätej Gianny
Berretovej-Mollovej je jednoduchý
a zároveň uchvacujúci. Táto
manželka, matka a lekárka úprimne
hľadala Božiu vôľu vo všetkých
životných okolnostiach, a keď bolo
treba, neváhala zanechať šťastnú
existenciu na zemi v prospech
nového stvorenia – svojho štvrtého dieťaťa
164 strán, brož., cena 150,– Sk/4,98 ₠

Michal Čahoj –
Misionár v Indii
Judita Štempelová

Misionárska práca sa často mylne
chápe ako práca kňaza v ktorejkoľvek
známej farnosti. Životopisná črta
„nekňaza“ nás však presvedčí, že
misie sa budujú tak duchovne, ako aj
holými rukami.

96 strán, brož., cena 125,– Sk/4,15 ₠

Objednávka :

Šimonove sandále ........... ks, DVD Faustína ........... ks, A kvety jednoducho kvitnú ........... ks
DVD Don Bosco ........... ks, Chcem byť tvojou ženou ........... ks, Michal Čahoj ........... ks
Meno a priezvisko ..............................................................................................................................................
Ulica a číslo ..........................................................................................................................................................
Obec ..................................................................................... PSČ ......................................................................
K zásielke účtujeme poštovné, konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, tel.: 02/555 722 26,
e-mail: objednavky@donbosco.sk, www.donbosco.sk
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Ako sledovať TV LUX

Vysielame každý deň
od 7.00 do 24.00.

Internet
Na stránke www.tvlux.sk je možné sledovať relácie naživo aj z archívu.
Kábloví operátori
Ak nás ešte nemáte, bude dobré, ak prevádzkovateľa vašej káblovej televízie oslovíte aj vy
a požiadate ho o zaradenie TV LUX do ponuky.
DIGI TV
TV LUX môžu sledovať aj abonenti DIGI TV po opätovnom preladení svojho prijímača.
Satelit
• Thor III; 0,8° západne, frekvencia: 12 169 MHz;
• horizontálna polarizácia; FEC: 7/8; 28 000 Msps;
• PIDV: 514; PIDA: 652
Nová sada na príjem signálu stojí okolo 3000 korún. Kontaktujte predajcov satelitných prijímačov.
Vlastníci satelitných prijímačov si zmenia orientáciu parabolickej antény na juhozápad pod azimutom 103 – 210°. (Ak prestavujete z družice Astra 3A, znamená to pootočiť parabolickú anténu asi
o 20 cm doprava.) V satelitnom prijímači si na pozícii tohto satelitu nalaďte nové programy.
TV LUX POTREBUJE VAŠE
Modlitby, priazeň, dobré nápady;
Finančné dary na číslo účtu: 2620013784/1100
(POZOR máme nové číslo účtu, ešte stále však platí aj staré).
Konkrétnu pomoc: Našou túžbou je prichádzať k vám, robiť reportáže zo života farností, ale
v súčasnosti nemáme na pobočke v Banskej Bystrici auto. Ak by ho niekto z vás mohol darovať, resp. predať za symbolickú sumu, kontaktujte nás.
KONTAKT:
TV LUX
Klub priateľov TV LUX, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Tel.č.: 02 6020 2727
www.tvlux.sk
Email: klub@tvlux.sk ; http://w

Prihláška do Klubu priateľov TV LUX pre vašich známych
1. jednotlivec

2. rodina

Titul: ______ Meno: _____________________

3. firma
Priezvisko: ____________________________

Adresa: ________________________________________________________ PSČ: ____________
Telefón: ______________

e-mail: _______________________ Povolanie: ________________

Dátum narodenia: ___________

Budem prispievať:

Finančným darom vo výške: _________________

mesačne

ročne

štvrťročne

podľa možnosti

Súhlasím, aby moje údaje mohol Klub priateľov TV LUX spracovať v súlade s platnými zákonmi SR
o ochrane osobných údajov. Tieto údaje budú slúžiť výlučne na spracovanie členských dát a identifikáciu finančných príspevkov prostredníctvom banky.

Podpis: _________________________

Dátum: _________________

