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„Vzdávam vďaky Bohu za Vašu
štvorročnú existenciu na televíznej
obrazovke, ktorá nás srdcom i dušou
cez Vaše vzácne programy približuje
k nášmu Pánovi celého vesmíru
a vzbudzuje v nás nádej na radostné
prežívanie každodenného života s Ním
teraz i vo večnosti. Vašimi hodnotnými
a zaujímavými programami, prenosmi
svätých omší každodenných i prenosmi z rozličných slávností, viacerých biblických prednášok a poučení, besied
so zaujímavými vzácnymi ľuďmi,
misionármi, záznamy saleziánskeho
magazínu a pod., dávate nám možnosť
žiť vieru naplno. Patrí Vám preto moja
veľká vďaka. Nemala som od začiatku
možnosť Vás sledovať, ale dobré dva
roky ste neodmysliteľným sprievodcom môjho starnúceho života.“
Marta Tumová, Šaštín

Editoriál

„Ja som nesmierne šťastná, že u nás
je takáto televízia.
Mám problémy
s chodením a preto
si ani neviete
predstaviť, akú
obrovskú radosť
ste mi urobili. Stále
som doma hovorila,
že zbytočne nám
je doma televízor,
keďže niet na čo pozerať, ale teraz už
som zmenila názor.
Som presvedčená,
že aj mnohým iným
handicapovaným
ste urobili veľkú
radosť. Tak ako
vždy, aj teraz som
presvedčená, že to
je dielo Pána Boha.
Stále, keď mi bolo
ťažko, tak ma vypočul, a aj teraz. Preto
mu právom patrí
veľká chvála a úcta.
Modlím sa za Vás,
aby Vám Boh dal
veľa zdravia a síl,
pretože ste teraz
v tomto svete veľmi
dôležití... práve teraz, keď sú morálne
hodnoty na bode
mrazu...“

Mária Tircová,
Bystré

„Chcem sa Vám zo srdca poďakovať za Boží dar, ktorý sa mi dostal
prostredníctvom Vašej – našej TV –
pútnický zájazd do Svätej zeme. Bol to
môj sen, aby som ešte raz navštívila
sväté miesta, po ktorých kráčal náš
Pán Spasiteľ a Vykupiteľ... Veľmi by
som želala tejto televízii, aby sa prihlasovalo viac ľudí za členov Klubu TV
LUX, ktorí sa budú modliť aj finančne
podporovať. Ak by sme my členovia
získali aspoň jedného člena, hneď by
naša rodina klubistov mala aspoň
18 000 členov... PS: Posielam Vám
malý darček – 12 prihlášok za členov
Klubu priateľov TV LUX. Úprimné Pán
Boh zaplať všetkým.“

To, že za nami stojíte
v modlitbách a finančne,
je pre nás obrovským
povzbudením kráčať
a bojovať stále ďalej.

Anna Slivková, Humenné
víťazka narodeninovej súťaže
Foto: Marek Molnár
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Kontakt
Klub priateľov TV LUX
Prepoštská 5, 811 01 Bratislava
Email: klub@tvlux.sk
Tel.: (02) 6020 2727
www.tvlux.sk
Číslo účtu
SR: 2620013784/1100
ČR: 884488100/5500
Zahraničie: PayPal
VS: členské klubové číslo

Milí priatelia, zo srdca ďakujem
všetkým Vám, ktorí ste počas
7. veľkonočnej nedele, slávenej
ako mediálna nedeľa, mysleli
na nás v modlitbách, pri slávení
svätej omše alebo ste možno
priniesli za médiá na Slovensku
nejakú obetu. Modlitby a obety
sú nenahraditeľnou pomocou
pre naše fungovanie. Sme veľmi
vďační aj za Vaše finančné
príspevky do zbierky v túto nedeľu. To, že za nami stojíte
v modlitbách a finančne, je pre
nás obrovským povzbudením
kráčať a bojovať stále ďalej.
Dnes sme dostali do Televízie
LUX mail z Ukrajiny. Veľmi ma potešilo, že aj tam nás môžu ľudia
sledovať a že vďaka našej televí-

Foto: Marek Molnár

zii sa môže evanjelium zasievať
i za hranicami Slovenska. Mnohí
diváci prejavili radosť z toho, že
od mája vysielame cez satelit
Astra. Je to veľký krok spojený
s veľkou dôverou k Vám i novým
členom Klubu, že nám pomôžete
tento výrazný nápor na rozpočet
TV LUX zvládnuť. Verím, že spoločnými silami sa nám to podarí
a postupne budeme môcť robiť
ďalšie kroky ku skvalitňovaniu
programu, zvýšeniu počtu premiér a k zlepšeniu technického
zabezpečenia.
Už v lete by sme chceli spestriť
naše vysielanie viacerými priamymi prenosmi vďaka zakúpenej
technológii DSNG, ktorá nám
to spolu s prenosovým vozom
umožní. Od septembra plánujeme vo väčšej miere vysielať priame prenosy a byť medzi Vami,
vo Vašich farnostiach, kostoloch,
kaplnkách. Verím, že s mnohými
z Vás sa budeme môcť osobne

stretnúť a aj tak Vám vyjadriť poďakovanie za to, že spolu s nami
tvoríte Televíziu LUX.
Poslanie, ktoré máme, je naše
spoločné. Nielen každý kresťan,
ale aj Televízia LUX má slúžiť pre
Božie Kráľovstvo. Pán Ježiš jasne
hovorí o našom poslaní: „Choďte
do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.”
(Mk 16, 15) Mám nádej, že keď
kresťania stoja vedľa seba a spoločne budujú a prinášajú hodnoty v tomto nasmerovaní, napĺňa
sa to, čo je napísané v Žalme 133
v prvom a v poslednom verši:
„Aké je dobré a milé, keď bratia
žijú pospolu. Tam Pán udeľuje
požehnanie a život naveky.”
Verím, že práve toto prisľúbenie
sa môže napĺňať, ak budeme
ako bratia pospolu pri budovaní
novej kultúry Božieho Kráľovstva.
Ján Buc
riaditeľ TV LUX

Zostavili: Eva Hrešková, Zuzana Chanasová / Grafika: Andrej Kmeťo / Foto na titulnej strane: Marek Molnár
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Ďalej nebudú chýbať ranné
sväté omše z kaplnky TV LUX,
Spravodajský súhrn, Luxáreň
a všetky programy, na ktoré ste
si už zvykli a ktoré máte radi.

vec. No veď uvidíme. Čaviareň
s Jankom Knapíkom a Martinom
Michelčíkom.

Aby sme si ale mohli oddýchnuť, relácie ako sú Doma
je doma, U Pavla, U Nikodéma
budeme reprízovať. Veríme,
že k témam, ktoré sme pre vás
vybrali, sa spolu s nami radi
vrátite i vy.

Veríme, že si budete mať
z čoho vybrať a že TV LUX bude
pre vás, ktorí „nie ste zo sveta“
(Jn 15, 19) i naďalej spoľahlivým
sprievodcom na ceste k domovu,
kam nám Ježiš odišiel „pripraviť
miesto“ (Jn 14, 2).

Foto: archív TV LUX

Pre tých z vás, ktorí máte
možnosť sledovať nás i prostredníctvom internetu, tu máme pár
tipov na nové relácie v našom
archíve:
• UPéCé live/ LAJF (39) –
s Palim Dankom na tému Ma-Ma.
• Doma je doma (319) – s Martinom Michelčíkom spomíname
na zomrelého spišského biskupa, Mons. Františka Tondru.
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• Medzi nebom a zemou (73)
– bratislavský pomocný biskup
Mons. Jozef Haľko bol hosťom
Mariána Gavendu.
• Medzi nebom a zemou (76)
– pochádza z Ostratíc, dlhé roky
pôsobil v Chile a tiež u saleziánov na "Miletičke" v Bratislave
- Don Jozef "José" Hrdý SDB bol
hosťom Mariána Gavendu.
• U Nikodéma (87) – ticho
a slovo, taký je podtitul posolstva
Benedikta XVI. pre Svetový deň
komunikačných prostriedkov
2012. Prečo je potrebné ticho
ku kvalitnej komunikácii? O tom
hovoríme s tými, ktorí tvoria
- v duchovnej i umeleckej oblasti.
Moderuje Jozef Kováčik.
• Čaviareň live (24) – som tým,
kým som? Nebojte sa, nepôjde

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

o hĺbkovú psychoanalýzu. Len sa
kradmým pohľadom pozrieme,
ako to vyzerá, keď niektorí vo
voľnom čase robia iné, ako v čase
pracovnom. Poviete si - bežná

Juraj Drobný
oddelenie programu

Foto: Marek Molnár

Predovšetkým sa chceme vybrať na naše významné pútnické
miesta. Aspoň v skratke:
• 6. - 8. júla 2012 priame prenosy z Mariánskej hory v Levoči
• 12. júla priamy prenos
z Púte dôchodcov v Levoči
• 21. – 22. júla priamy prenos
zo Skalky pri Trenčíne
• 12. augusta priamy prenos
z Nitry
• 19. augusta priamy prenos
z Ľutiny

Foto: archív TV LUX

Po veľmi ťažkom období,
ktoré nás priviedlo k nutnosti
zastaviť výroby viacerých
relácií, rozlúčiť sa s takmer
polovicou našich kolegov
a presťahovať sa do priestorov, ktoré nás budú finančne
menej zaťažovať, sme si na jar
konečne trošku vydýchli, ale
neoddýchli.
Prichádzajúce leto by sme
teda i my v TV LUX chceli
využiť na zotavenie. To však
neznamená, že prestaneme
vysielať. Práve naopak, s naším štábom sa chceme vydať
i na miesta, kde sme doteraz
neboli.

Foto: Marek Molnár

• Doma je doma (313) – katolícky evanjelizátor Jude Antoine
z Malajzie bol hosťom Zuzany
Chanasovej.
• Doma je doma (304) –
o Svätej zemi s človekom,
o ktorom sa dá povedať, že ju
pozná "ako vlastnú dlaň", s kňazom Jánom Majerníkom.
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Doma je doma a rozprávajú
sa s moderátorkami Jankou
Trávničkovou a Helenkou Ľos
Ivoríkovou. Ľudovít Malík je
k dispozícii v dabingovom štúdiu,
kde ochotne asistuje pri pokusoch o tlmočenie Octavy Dies.
O poschodie vyššie sa ponúka
možnosť zakúsiť chuť večerného spravodajstva – sadnúť si za
zelený stôl v zelenej miestnosti,
čítať v kamere sa pohybujúci
text správ a súčasne sa vidieť
v počítačom vytvorenom štúdiu.
Počas dňa otvorených dverí
sa v Televízii LUX vystriedalo
zhruba 250 návštevníkov
vrátane asi 30 detí. Veľkým
lákadlom bola Moderovaná
prehliadka, pri ktorej návštevníci v budove stretávali rôzne
prekvapenia. V štúdiu, kde sa
natáča detská relácia Klbko,
totiž skutočne čakal na divákov
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Pri odchode mohli návštevníci
na našej bráne zanechať svoje
dojmy a odkazy pre TV LUX. Tu
je niekoľko z nich:
• Ďakujeme Televízii LUX, že
prostredníctvom nej môžeme byť
bližšie pri Bohu, že nám otvára
srdcia a že nás povzbudzuje
v našom každodennom živote.
• Ďakujem za krásny deň, za
všetko, čo dokážete robiť, za
príjemný doprovod počas DOD.
 Prajem všetko dobré!
• Vďaka za otvorenú náruč
pracovníkov, milé slovo, sladkosť
v ústach. Videla som veľa, som
nadšená. Božena – Humenné,
vďaka, vďaka...

Foto: Ján Knapík

ich obľúbený hrdina a odpovedal na zvedavé otázky. Deti
sedeli v nemom úžase na zemi
a od vytrženia boli ochotné
urobiť čokoľvek. Na najvyššom
poschodí mohli hostia zažiť
ruch pracoviska, kde sa dvíhajú
telefóny – častokrát aj veľmi
komplikované – a osobne
klásť otázky predsedníčke
Klubu priateľov TV LUX Zuzke
Chanasovej a vedúcej skladby
programu Miške Škodovej.
Dvakrát sme sa v priamych
prenosoch spojili s prešovskou
pobočkou, kde súťaž o najlepší
koláč prilákala najmä milovníkov pečenia. Majstrovské kúsky
cukrárov hodnotili moderátori
Čaviarne – Martin Michelčík
a Janko Knapík i samotní návštevníci – ochutnávači. Najviac
im ulahodila čokoládová torta
s logom Televízie LUX. Zároveň
sme sa spojili s divákmi pri obrazovkách, aby sme im aspoň
na pár minút umožnili zažiť
priam elektrizujúcu atmosféru,
ktorú sme my cítili na vlastnej
koži.

• Tešíme sa z Klbka a z celej
vašej práce v TV. Prinášate nám
okrem iného veľa radosti, srší z vás
vytrvalosť a pokora. Šaľania...
• Nech vás všetkých vedie
Duch Svätý, aby ste mali veľa
televíznych divákov a nech sa
zväčšia počty „KLUBISTOV“!
Foto: Marek Molnár
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OTVORENÉ!

Foto: Marek Molnár

Je tesne pred jednou popoludní a brána na budove sa
otvára. Zástup ľudí z rôznych
kútov Slovenska vchádza na
naše nádvorie a od prvých okamihov cítime silnú vzájomnosť.
Počas celého dňa žiari nielen
slnko, ale aj úsmevy
a srdečnosť. Najväčší záujem je
o kaplnku. Preniká ma vďačnosť
za dielo, ktoré Boh už 4 roky
požehnáva a ktorým zvestujeme ľuďom Jeho samého.
Naši návštevníci si skúšajú, ako
sa sedí v kreslách štúdia

Foto: Marek Molnár

Je sobotné ráno 19. mája
2012. Zobúdzam sa a prvý
pohľad venujem oblohe. Svieti
nádherné slnko. Posielam Bohu
strelnú modlitbu vďaky a ponáhľam sa do televízie. Prípravy
vrcholia a všetci kolegovia kmitajú ako v úli. Chlapci z techniky
ťahajú káble, pripravujú priame
prenosy, dokončujú štúdiá.
Iná čata dokončieva výzdobu,
občerstvenie a aspoň v malých
skupinkách sa spájame
s Nebom, aby sme pre dnešný
deň vyprosili dokorán otvorené
dvere nielen na Televízii LUX,
ale najmä na našich srdciach.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na vás opäť o rok!
Pavol Danko
7

Katolícke médiá
na púti v Bratislave
Dňa 19. mája
sa v Bratislave
uskutočnil
4. ročník Púte
katolíckych
médií.
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Niekoľkohodinový program sa
začal krátko popoludní prezentáciou
katolíckych médií na Prepoštskej
a Kapitulskej ulici. Podujatie pokračovalo slávnostným odovzdávaním ceny
Andreja Radlinského, v rámci ktorého
bol predstavený aj najnovší román
o tomto národnom buditeľovi. Stretnutie vyvrcholilo slávnostnou svätou
omšou, videoprojekciou a záverečnou
recepciou v kňazskom seminári
a agapé v priestoroch LUX communication. Riaditeľ Tlačovej kancelárie
Konferencie biskupov Slovenska
(TK KBS) a zároveň hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS)
Jozef Kováčik priblížil myšlienku púte:
„Púť organizuje Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS

v spolupráci s katolíckymi médiami
/TK KBS, TV LUX, Katolícke noviny,
Rádio Lumen, LUX communication,
Slovo/. Tento rok sme pozvali aj
zástupcov diecéznych a farských médií,
zúčastnili sa aj viaceré internetové
portály a služby. Cieľom púte je pripomenúť si Deň spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý slávi Cirkev vždy v 7. veľkonočnú nedeľu. Tá je
na Slovensku spojená aj so zbierkou
na katolícke médiá. Chceme teda aj
takouto formou poďakovať tým, ktorí
umožňujú našu existenciu a rozvoj,
a umožniť im, aby mohli aj bezprostredne nahliadnuť do zákulisia týchto
médií a stretnúť sa s tvorcami. Takisto
je to príležitosť stretnúť sa medzi
sebou i v rámci katolíckych médií.“
BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Predstavitelia jednotlivých katolíckych médií
hovoria o poslaní médií, ktoré zastupujú:
„Poslaním Katolíckych novín je nielen
informovať, ale aj formovať. Teda nielen
prinášať informácie z diania v Cirkvi
u nás na Slovensku či vo svete, ale aj
prispievať k formovaniu zrelých
a zodpovedných veriacich ľudí 21. storočia. V duchu podtitulu našich novín
„tradičné noviny súčasného kresťana“
sa snažíme šíriť kresťanské hodnoty
spôsobom a jazykom, ktorý je vlastný
a zrozumiteľný dnešnému človeku.“
>> Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín

v našom mediálnom prostredí. Zároveň
je pastoračným nástrojom Katolíckej
cirkvi na Slovensku.“ >> Jozef Žuffa,
zástupca riaditeľa TV LUX
„LUX communication, spoločenstvo
ľudí pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách, existuje od roku 1993. Odvtedy
sme vďaka požehnaniu vydali mnoho
CD, DVD, videoklipov, televíznych relácií, dokumentárnych filmov i hraných
diel, zrealizovali mnoho koncertov
a festivalov, uviedli do kín a do televízie
hodnotné hrané filmy a založili slovenskú katolícku televíziu.“ >> Tomáš
Straka, riaditeľ LUX communication

„Oficiálny časopis gréckokatolíkov
na Slovensku Slovo je určený širokému
spektru čitateľov. Jeho poslaním je
prehĺbiť vieru gréckokatolíkov, ich hrdosť na vlastnú cirkev a napomôcť k ich
duchovnému rastu nielen náboženskými úvahami, ale aj odbornými článkami
a katechézami. Časopis je určený aj
tým, ktorí sa snažia spoznať východnú
časť Katolíckej cirkvi.“ >> Juraj Gradoš,
šéfredaktor časopisu Slovo

„Poslaním nášho rádia ako každého média je pomáhať pri informovaní a formovaní v zmysle ponuky
hodnôt. V prípade nášho katolíckeho
rádia sú to nielen prirodzené, ale aj
nadprirodzené hodnoty. Poslanie
Rádia Lumen zhrniem do troch oblastí:
viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora
života človeka, spoločenstvo na ceste,
Kristove znamenie pre spoločnosť.“ >>
Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen

„Tvorbou a vysielaním Televízia LUX
predstavuje hodnotovú alternatívu

Foto: Marek Molnár

Foto: Peter Zimen

Chceme aj
takouto formou poďakovať tým,
ktorí umožňujú našu
existenciu
a rozvoj,
a umožniť
im, aby
mohli
nahliadnuť
do zákulisia
médií.
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TV LUX má obrovskú silu ale i zodpovednosť voči
svojim divákom za to, čo vysiela a čo propaguje

Foto: osobný archív P. Strojného

Predstavujeme vám Petra Strojného, riaditeľa marketingu a obchodu v TV LUX

reklamných kampaní nezaobídu.
Poznám mnohých podnikateľov
(aj kresťanov), ktorí vyrábajú veľmi dobré produkty, ale bez toho,
aby o tom dali vedieť, neprežijú.
Často pri reklamných spotoch
obdivujem ľudskú kreativitu,
ktorú do človeka vložil Pán Boh.
No sú aj reklamné spoty, ktoré
vyslovene navádzajú na hriech,
alebo sú vo svojej podstate
škodlivé. A tu je priestor pre
zásah oddelenia marketingu,
aby takúto reklamu do vysielania
nepustilo.“

Foto: Peter Zimen

Foto: osobný archív P. Strojného

Čím je práca v katolíckej
televízii iná ako Tvoje predošlé
pôsobenie v sekulárnom
prostredí?

„To, čo je na práci v katolíckej
televízii iné, je vedomie, že budujeme
niečo, čo nás presahuje.“
Po ukončení vysokej školy
pracoval v Mestskej televízii
Trnava na pozícii manažéra
a neskôr riaditeľa marketingu
a obchodu. Okrem toho je
vedúcim spoločenstva Aggeus
v Trnave a výkonným riaditeľom
a zakladateľom Trnavskej
animátorskej školy, ktorá
poskytuje formáciu mladým
z diecézy. S manželkou
Alenkou a synčekom Dávidkom
žije v Trnave.
10

Čo považuješ za najväčšie
výzvy pre marketing TV LUX?
„Určite jednou z najväčších
výziev pre oddelenie marketingu
je pokrytie SR signálom TV LUX.
Veľkým úspechom pre nás bol
začiatok vysielania na satelite
ASTRA v máji tohto roku. Výrazné
pokroky sme urobili aj v digitálnom terestriálnom vysielaní.
Ďalšou dôležitou výzvou pre
oddelenie marketingu je budovať
povedomie o TV LUX na Sloven-

sku. Potrebujeme zlepšiť našu
stratégiu vonkajšej komunikácie.
V neposlednom rade potrebujeme byť viac s našimi divákmi/
klientmi v priamom kontakte,
a to bez ohľadu na to, či na púti,
konferencii, koncerte alebo
obchodnom stretnutí.“
Mnohí diváci majú k reklame
v televízii negatívny postoj.
Ako ju vnímaš Ty?
„Je pravda, že reklamných
spotov sú ľudia v dnešnej dobe
presýtení. No pravdou je aj
to, že mnohé firmy na to, aby
mohli predávať, sa dnes bez

„To, čo je na práci v katolíckej
televízii iné, je vedomie, že budujeme niečo, čo nás presahuje.
Už to nie je iba o nás a dobrých
reláciách či reklamných kampaniach, ktoré sa nám podarilo
urobiť. Práca v katolíckej televízii
zaväzuje dvojnásobne. Musíme
zvažovať, čo odvysielame, akú
reklamnú kampaň pustíme von.
Toto som si uvedomil pri jednom
rozhovore s riaditeľom Jankom
Bucom. Vtedy sa ma opýtal:
„Peťo, už si niekedy hovoril
k 50 000 ľuďom naraz?“ Samozrejme, musel som odpovedať, že
nie. A vtedy mi povedal: „Peťo, ale
ja to robím pravidelne v TV LUX.“
To bol moment, kedy som si
uvedomil, že TV LUX má obrovskú silu ale i zodpovednosť voči
svojim divákom za to, čo vysiela
a čo propaguje.“
Za rozhovor ďakuje Eva Hrešková
oddelenie marketingu
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Rozšírenie pokrytia TV LUX
Jednou z hlavných výziev Televízie LUX, ktoré súčasný riaditeľ
Ján Buc pomenoval pri nástupe
do funkcie v lete 2011, bolo
rozšírenie pokrytia signálom do
každej domácnosti. V decembri
2011 mala TV LUX pokrytie zhruba 60% domácností SR. V súčasnosti sa TV LUX teší pokrytiu už
vyše 80% domácností. Veľkým
úspechom je, že televízia začala
v deň 4. výročia svojho vzniku
4. mája vysielať cez satelit ASTRA.

Technické parametre príjmu:
Družica: južná orientácia satelitu
ASTRA 3B - 23,5° východne
(23,5°E). Elevácia: 32-35°
Frekvencia: 12 168 MHz
Polarizácia: vertikálna, FEC: 3/4
Symbol rate (SR): 27 500 MSym/
sec (symbolická rýchlosť)
Video PID: 518, Audio PID: 708
PCR PID: 518
Okrem toho pracovalo oddelenie marketingu a obchodu aj na
rozšírení vysielania v lokálnych
káblových spoločnostiach.
Momentálne môže TV LUX týmto
spôsobom sledovať cca 85 % do-

mácností, ktoré využívajú služby
lokálnych alebo celoslovenských
káblových spoločností. Televízia
začala od februára 2012 pracovať na stratégii pokrytia Slovenska
cez DVB-T (digitálne terestriálne
vysielanie). Takto sa jej podarilo
začať vysielať už v máji v lokálnom multiplexe na vysielači
Kamzík K 55, vysielači K 51
v Borskom Mikuláši a vysielači
K 59 v Jaslovských Bohuniciach.
TV LUX pokrýva týmto spôso-

bom územie okresov Bratislava,
Dunajská Streda, Pezinok, Senec,
Trnava, Hlohovec, Galanta, Sereď,
Senica, Malacky, Piešťany a Nové
Mesto nad Váhom. Snahy vedenia televízie smerujú k tomu, aby
boli v budúcnosti pokryté všetky
krajské mestá a ich okolie.
Ďalšou pomenovanou výzvou
bolo viac priamych prenosov vo
vysielaní TV LUX. V máji sa nám
podarilo kúpiť zariadenie DSNG,
ktoré nám umožní vysielať priame prenosy takmer z ktoréhokoľvek kúta Slovenska.

Peter Strojný
oddelenie marketingu
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Vyhodnotenie narodeninovej súťaže

Novinky v Klube priateľov

Od 27. februára sa
mohli všetci členovia Klubu priateľov
TV LUX zapojiť do
špeciálnej súťaže
pri príležitosti osláv
4. výročia našej televízie. Cieľom súťaže bolo pomôcť
nám získať nových
klubistov, ktorí by
pravidelne podporovali TV LUX.
Súťaž trvala do
10. mája a zapojilo
sa do nej 45 ľudí.
Prví traja, ktorí
získali najviac
nových členov, boli
odmenení prestížnymi cenami:

Milí priatelia,
aj v tomto roku sa Klub priateľov
spolu so svojím stánkom
chystá medzi vás. Môžete nás
stretnúť na týchto miestach:

Foto: Marek Molnár

Ak ste sa do súťaže zapojili, no nevyhrali ste žiadnu z cien, nemusíte byť
smutní. Aj naďalej môžete pozývať do
Klubu priateľov nových členov
a v dvojmesačných intervaloch do
konca roka 2012 budeme odmeňovať
tých, ktorí získajú spolu najviac nových
členov (každý môže byť odmenený maximálne 1 krát) víkendovým pobytom
v Kúpeľoch Nimnica pre dve osoby.
Termíny vyhodnotenia: 1. august,
1. október, 1. december. Ďakujeme!
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Foto: archív TV LUX

Skalka pri Trenčíne : 21. - 22. júla
Púť k sv. Andrejovi Svoradovi
a Beňadikovi, patrónom
nitrianskeho biskupstva
Campfest : 2. – 5. augusta
Kráľova Lehota - Open air festival
Nitra – Kalvária: 11. – 12. augusta
Púť na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie

7 563
členov Klubu

Máj 2012

Foto: Marek Molnár

Zo všetkých, ktorí sa aktívne zapojili
do súťaže, sme v Deň otvorených
dverí v Televízii LUX priamo v Luxárni
vyžrebovali ďalších odmenených:

Odmenili sme aj niekoľkých nových
členov, ktorí sa prihlásili do Klubu
priateľov na základe pozvania:
• Dušan Altus, Bratislava – poukážka
na nákup v internetovom obchode
www.ver.sk v hodnote 15 EUR
• Patrícia Gajdošová, Lučenec - knihy
z Karmelitánskeho nakladateľstva,
reklamné predmety TV LUX, DVD zo
Studia LUX
• Radovan Labuda, Dlhé Pole - knihy
z Karmelitánskeho nakladateľstva,
reklamné predmety TV LUX, DVD zo
Studia LUX

Gaboltov : 21. – 22. júla
Arcidiecézna púť ku cti
Panny Márie Karmelskej

Máj 2011

9 832
členov Klubu

Ľutina : 18. – 19. augusta
Sviatok Zosnutia
Presvätej Bohorodičky
Marianka : 8. – 9. septembra
Výročná púť v Marianke
Šaštín : 15. – 16. septembra
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Máj 2011

Foto: archív TV LUX

Špeciálne ocenený bol 10 – ročný
Jožko Ševčík z Lučenca, najmladší zúčastnený klubista, ktorý od nás získal
darčekový balíček s futbalovou loptou,
DVD-čkami a reklamnými predmetmi
TV LUX.

Levoča : 7. – 8. júla
Hlavná púť na Mariánskej hore v Levoči

24 776,25
dary v EUR

Zmena informácii vyhradená.
Aktuálne informácie na www.tvlux.sk.
V stánku Klubu priateľov sa bude
možné prihlásiť do Klubu priateľov,
finančne podporiť našu televíziu
či informovať sa o dianí v TV LUX.
Tešíme sa na stretnutie s vami!

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX

Máj 2012

36 691,89
Foto: archív TV LUX

• Terézia Dudášová, Bratislava – obed
s riaditeľom TV LUX Jánom Bucom
• Oľga Schintlová, Poprad – rodinný
víkendový pobyt v Ubytovaní Alžbetka
vo Vyšnom Slavkove
• Anna Adamkovičová, Leopoldov
– knihy z Karmelitánskeho nakladateľstva, reklamné predmety TV LUX,
DVD zo Studia LUX
• Anna Liptáková, Vlkov - knihy z Karmelitánskeho nakladateľstva, reklamné
predmety TV LUX, DVD zo Studia LUX

1. miesto: Anna Slivková, Humenné
– zájazd do Svätej zeme pre dve
osoby od CK Awertravel
2. miesto: Martina Belejová, Poráč
– elektroakustická gitara s príslušenstvom z obchodu www.musicant.sk
3. miesto: Ján Sabol, Prešov – víkendový pobyt pre dve osoby v Kúpeľoch
Nimnica

Klub
priateľov
TV LUX
v číslach

dary v EUR
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cateringové služby

s. r. o.

občerstvenie a pohostenie

8–
os 800
ôb

• pre kresťanské komunity, farnosti, kláštory, rehole a rády - detské tábory, večné a dočasné sľuby,
posviacky chrámov, farské plesy, majálesy, agapé, rekolekcie
• pre rodiny a spoločenstvá - oslavy výročí, svadby, kary, krstiny, 1. sv. prijímanie, birmovka
• pre firmy a organizácie - porady, posedenia, konferencie, coffeebreaky, recepcie, rozvoz obedov
NIŽŠIA CENA - poskytneme inventár a zaškolíme vašich dobrovoľníkov, platíte len za skutočnú spotrebu.
Na požiadanie vám zašleme cenník s objednávkou a vy sami si tvoríte cenovú ponuku na mieru.

Kontaktujte nás: 0903 424 323 | 0903 656 062
www.cateringovesluzby.sk
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„Aj my podporujeme
Televíziu LUX.“

BULLETIN Klubu priateľov TV LUX
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Prihláste sa
do Klubu priateľov TV LUX

Moja televízia
„Myslím, že TV LUX je
skvelá televízia! Má
potenciál prinášať
mnohým ľuďom Pravdu,

Aktuálne
výhody pre
členov Klubu
priateľov
TV LUX
Zľavy pre
členov Klubu
priateľov
TV LUX

Svetlo a ozajstné hodnoty do dnešnej doby
plnej negatívnych správ
a pokrivených obrazov
o živote. Verím tejto
televízii.“
Martina Belejová
doktorandka

„Naša rodina podporuje
TV LUX, pretože popri
súkromných, bulvárnych televíziách je TV
LUX ako oáza kresťanstva s unikátnym poslaním. A tiež preto, lebo
potrebujeme „nakŕmiť“

aj naše oči a duše stravou, ktorá sa nepokazí.
Popri finančnej podpore
sa modlíme za Vašu
misiu, aby prinášala
ovocie medzi všetkých
ľudí, nielen veriacich.“
rodina Prievozníková

Päťkrát do roka poštou bulletin – tlačený
občasník doručovaný
bezplatne, s informáciami o aktuálnom dianí
v TV LUX

Využívanie archívu
relácií TV LUX aj prostredníctvom objednávky
Vami vybranej relácie
(archív na www.tvlux.sk,
príspevok na vybavenie
objednávky pre člena
Klubu je 10,- EUR
a slúži na vybavenie
objednávky, pričom

zostatok je finančným
darom)

Sväté omše slúžené za
všetkých členov Klubu
v každý utorok

25%

Zľava vo vydavateľstve Studio LUX (CD
a DVD – 25%), www.lux.sk

5%

Zľava 5% v kresťanskom internetovom
obchode www.ver.sk

7%

Zľava 7% v internetovom obchode zameranom na hudobné nástroje, zvukovú
a svetelnú techniku, www.musicant.sk

10%
5%

Zľava 10% v internetovom obchode Dobrá
kniha na www.dobrakniha.sk a 5% zľava
v predajniach v Trnave, v Košiciach, v Bratislave a v Piešťanoch

10%
15%

Zľava 10 % na CD a audio a 15 % na knižné
tituly vo vydavateľstve Paulínky,
www.paulinky.cz

E - mailom zasielané
aktuality a/alebo programové informácie
(ak ste nám Vašu
e – mailovú adresu
oznámili alebo oznámite)

Zľavy je možné uplatniť
len pri objednávkach
priamo vo vydavateľstvách, nie pri kúpe
ich produktov
v inej sieti obchodov
s duchovnou a náboženskou literatúrou.
Pri objednávaní je
potrebné upozorniť
na členstvo v Klube
priateľov TV LUX, uviesť
svoje meno a členské
číslo (ako zľavový
kód vo vydavateľstve
Paulínky).
BULLETIN

