Listáreň
Denne nám do redakcie prichádzajú vaše listy a e-maily,
ktoré nás povzbudzujú a obohacujú vašimi námetmi na
zlepšenie vysielania.
Som dieťa totality vychované socialistickým režimom.
Moja viera bola iba taká
detinská. Počas letných
prázdnin ma babka brávala
do kostola, rozprávala mi
o Bohu a o Márii, ale hlavne svoju vieru žila. Aj prostredníctvom vašich relácií
sa moja viera môže prehlbovať a čistiť od falošných
predstáv o Bohu. Pán nech
vás žehná a nech požehnáva stále aj vašu prácu a
všetko to úsilie, ktoré do nej
vkladáte.

Pozdravujem a blahoželám vám všetkým k
11. výročiu TV LUX. Veľmi krásne poďakoval
otec Marián Mons. Stanislavovi Zvolenskému
v Šaštíne za všetko, čo
robí pre TV LUX a aj nám
všetkým klubistom. Aj
my ďakujeme za všetku
snahu, ktorú vynakladáte pre nás “mladých”
i starých. Boh vás za to
požehnaj a sprevádzaj
vo vašej práci a tvorbe
nových nápadov.

Srdečně Vás zdravím z Moravy
a velmi Vás prosím o modlitbu
pro moji nemocnou maminku, která to moc potřebuje.
Denně sleduje vaše krásné
mše svaté, růžence s krásnou
přírodou, fatimské pobožnosti
a další pořady. Sledování těchto pořadů je pro ni velkým
povzbuzením a útěchou. Moc
to pro ni znamená. Přeji Vám
všem hodně zdraví a ať se vaší
televizi daří i nadále přinášet
nám všem radost, pohodu a
hlavně naději.

Ingrid

Mária

Jitka

......................................

......................................

......................................

V sobotu 4. mája sme v Šaštíne ďakovali za 11 rokov vysielania TV LUX.
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Mám ešte v živej pamäti deň, keď sme s animátormi z
Erka, Števom a Milošom, priväzovali v Chorvátsku, v Šibeniku, na plot školy plagát s nápisom „rodinná dovolenka“. „Myslíš, že to zbadajú?“ „Ale áno, veď je to dosť
veľké.“ „Radšej tam priviažme aj zopár balónov.“ Vtom
pri nás zastavilo auto so slovenskou špz-tkou. „Sme tu
dobre?“ „Výborne ste prišli, popoludní začíname.“
Milí priatelia, drahí naši členovia Klubu priateľov, dobrodinci, diváci, všetci bratia a sestry! Prečo takáto spomienka? Pretože sa nám opäť blíži čas oddychu, letných
prázdnin, dovoleniek a aj relaxu. Tento Bulletin je už pred
letnými prázdninami posledný. A mne napadajú práve
slová Pána Ježiša uvedené v nadpise. „Trochu si odpočiňte“ (Mk 6,31). Pán Ježiš nás pozýva aj k oddychu. Stáva sa však, že sa niekto vráti z dovolenky viac unavený,
ako bol pred ňou. Čo teda znamená dobre si oddýchnuť? Dôležitejšie ako miesto je spôsob odpočinku. Dobre oddychovať môžeme vtedy, keď robíme niečo iné,
než obvykle. Svätý pápež Ján Pavol II., spolupatrón Televízie Lux, píše o tom takto: „Sám odpočinok, ak nemá
byť jalovou nečinnosťou, ktorá vyvoláva pocit nudy,
musí byť žriedlom duchovného obohatenia“ (Dies Domini). Aj počas oddychu a prázdnin vám
chceme, milí priatelia, ponúknuť
prostredníctvom nášho programu, prostredníctvom návštev
vo vašich farnostiach i počas
stretnutí na rôznych pobytoch,
duchovné obohatenie. Môžeme
zakúsiť silu spoločenstva a radosť
zo stretnutia s Ježišom i s blížnymi. Verím, že v rámci oddychu si budete môcť pozrieť
aj naše relácie, ktoré tiež
môžu byť - aj vďaka vám
- duchovným obohatením. To všetkým zo
srdca želám.

Váš
Marián Bér
riaditeľ Klubu
priateľov TV LUX

LETNÉ VYSIELANIE TV LUX
Aj pre televíziu sa leto nesie v znamení letnej
programovej štruktúry. Znamená to, že sa
nebude vyrábať denná publicistika, prenosy
z Lúrd a Košíc budeme vysielať v priamom
prenose len v auguste. Spravodajstvo bude
fungovať v týždennom režime, štvrtkové

adorácie, ktoré sa cez rok vysielajú naživo,
vystriedajú spevy z Taizé. Sväté omše počas
pracovných dní budeme, samozrejme, vysielať vo zvyčajnom čase. Počas leta vám prinesieme množstvo prenosov zo zaujímavých
udalostí a pútí.

Cyrilometodské dni v Terchovej

Levočská púť

ŠTVRTOK 4. 7.

SOBOTA 6. 7.

17:00 Svätá liturgia s vladykom Cyrilom Vasiľom z Kostola
sv. Cyrila a Metoda v Terchovej
PIATOK 5. 7.

11:00 Svätá omša z hory Oravcove v Terchovej
PIATOK 12. 7.

22:30 Priamy prenos
ruženca z Fatimy

ŠTVRTOK 15. 8.

17:30 Svätá omša z dominikánskeho kostola
v Košiciach

SOBOTA 3. 8.

16:00 Fatimská sobota
zo Šaštína

NEDEĽA 18. 8.

10:00 Svätá omša
zo Serede - Čepeň

17:00 Otváracia
odpustová svätá
omša
19:00 Svätá omša,
celebruje Mons.
František Rábek
20:30 Svätá liturgia východného obradu
22:30 Mariánsky koncert
súboru z farnosti
Lipany
00:00 Vysielanie nočného
programu

NEDEĽA 4. 8.

8:30 Svätá omša z Terchovej za nositeľov
ľudových tradícií

NEDEĽA 25. 8.

11:00 Púť k Panne Márii
Kráľovnej z Novej Vsi
nad Žitavou

NEDEĽA 4. 8.

16:00 Púť Rómov z Gaboltova
NEDEĽA 11. 8.

10:00 Svätá omša z Kúpeľov Nimnica
PONDELOK 12. 8.

22:30 Priamy prenos
ruženca z Fatimy
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ŠTVRTOK 29. 8.

15:00 Kríž Butkov - Skalné
sanktuárium Božieho
milosrdenstva korunka a svätá omša
NEDEĽA 1. 9.

10:30 Svätá omša
z Partizánskeho

NEDEĽA 7. 7.

7:00

Svätá liturgia východného obradu
9:00 Modlitba radostného ruženca
10:00 Slávnostná odpustová svätá omša, celebruje kardinál
Stanisław Ryłko
9:30

ŠTVRTOK 11. 7.
Púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči

Zmena programu vyhradená.

LETNÉ FILMOVÉ
VEČERY
vou spoločnosťou a vôbec
netuší, že jeho život je vopred naplánovaný tvorcom
úspešného seriálu.
SVÄTÁ BERNADETA
Z LÚRD
NE 7. 7. 16:40
Všeobecne známy príbeh
chudobného a skromného
14-ročného dievčaťa z Lúrd
v netradičnom detskom
prevedení.

VOJNA VO VENDÉE
SO 13. 7. 20:30
Po vyše trojročnom prenasledovaní Cirkvi architektmi
Francúzskej revolúcie sa v
roku 1793 veriaci v západnom Francúzsku vzbúrili.

TRUMAN SHOW
SO 20. 7. 20:30
Truman Burbank bol ako
dieťa adoptovaný filmo-

JOZEF
1/2 SO 27. 7. 20:30
2/2 SO 3. 8. 20:30
Biblický príbeh Jozefa, ktorého jeho bratia zožieraní
závisťou predali do otroctva. Neľahký údel, nad ktorým sa aj vo chvíľach skúšok vznášalo posolstvo nádeje.

DÁVID
1/2 SO 10. 8. 20:30
2/2 SO 17. 8. 20:30
Životný príbeh izraelského
kráľa Dávida, ktorý bol ako
mladý pastier pomazaný a
Bohom vybraný, aby sa stal
kráľom v Jeruzaleme.

OCTOBER
BABY
SO 24. 8. 20:30
Príbeh o jedinečnosti ľudského života a sile odpustenia. Hannah vo svojich
19 rokoch zisťuje, že bola
adoptovaná po tom, čo
prežila umelý potrat svojej
mamy.

KATERI
SO 31. 8. 20:30
Sirota Kateri sa dozvedá
o Ježišovi od misionárov,
ktorí prišli po ukončení krvavých bojov medzi indiánskymi kmeňmi. V roku 2012
bola ako prvá indiánka vyhlásená za svätú.

Zmena programu vyhradená.
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“Za najmenších z nás…”
Národný pochod za život 2019

Tohtoročný Pochod za život sa uskutoční 22. septembra 2019, a to pod heslom “Za najmenších z nás”.
Prvé slovo je teda: pochod.
To znamená, že vieme odkiaľ, vieme kam, vieme ako,
a najmä vieme prečo máme
smerovať do nejakého cieľa. V istom zmysle slova to
vyjadruje, že na tejto zemi
sme pútnici, pričom nejde
len o východisko a cieľ putovania, ale aj o kvalitu kráčania, naplnenie prežitého
života, každej jeho minúty,
každej jeho sekundy. Nekráčame životom zahľadení
meravo len pred seba, ale
ako ľudia Ježišom vyzvaní dotýkať sa sveta, jeho
radostí a bolestí, nielen v
zmysle ich rozpoznania, ale
aby sme prispeli k ich riešeniu, rozvoju, zveľadeniu,
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prehĺbeniu. Preto je heslom
tohtoročného pochodu “za
najmenších z nás”. Tak, ako
je reťaz silná priamo úmerne najslabšiemu ohnivku,
tak je spoločnosť bezpečná iba v miere, v akej môže
prežívať pocit bezpečia najzraniteľnejší člen komunity.
Mýlia sa tí, ktorí organizátorov pochodu obviňujú z
jednostranného a na jeden
problém príliš zameraného
aktivizmu. Kto totiž bojuje
za najmenších, najzraniteľnejších, najbezbrannejších z
nás, bojuje vlastne o dobro
pre všetkých, pretože nikto
z nás nemá garantované,
že raz nebude v slabosti
odkázaný na druhých. Úcta
k najmenším teda zakladá
úctu k všetkým. Ochrana
najmenších je ochranou
všetkých. Úcta k najslabším
je úcta k všetkým.

Vykročíme teda pochodovať za život! Nie ako stádo,
nie ako masa, ale ako spoločenstvo uvedomelých jednotlivcov ochotných po
návrate domov vnášať do
všetkých prostredí logiku
zmŕtvychvstania, pozitívneho myslenia, podporného
prístupu, úcty k životu v
každej jeho fáze. Pochod
zverujeme pod ochranu Tej,
ktorá povedala životu áno,
pod ochranu Márie, ktorá
aj pod krížom verila vo víťazstvo života. Panny Márie,
ktorú sme z kríža dostali do
daru ako zaručeného garanta správneho kráčania do správneho cieľa.

Jozef Haľko
pomocný biskup
Bratislavskej
arcidiecézy
foto: www.tkkbs.sk

PROGRAM POCHODU ZA ŽIVOT V TV LUX
SOBOTA 21. 9.
18:00 svätá omša v Katedrále sv. Martina
20:00 kultúrno-duchovný program Život ma chytá
za srdce (v INCHEBE)

NEDEĽA 22. 9.
10:30
13:30 - 14:30
14:30 - 16:30

svätá omša z výstaviska INCHEBA
hlavný program na Námestí SNP
Pochod

V rámci programu a sprievodného programu vystúpia
napríklad Obianaju Ekeocha, pro-life aktivistka z Nigérie, zástupcovia pro-life hnutí zo zahraničia, zástupcovia
kresťanských denominácií a tiež umeleckí hostia Janais,
Peter Bažík, Dominika Stará, Lámačské chvály, PiarMusic,
Timothy, ESPÉ, BCC Worship, F6, Pro-life band, Continental Kids, Bubnová show Batida, Divadlo aTak, Štefan Bučko
a ďalší.

VIAC NA POCHODZAZIVOT.SK
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Titulky pre nepočujúcich
Televízia LUX spúšťa novú službu - titulkovanie relácií pre sluchovo postihnutých
divákov. Už v týchto dňoch pripravujeme
prvé “otitulkované” relácie. Spomínané
programy sú označené znakom
.
Zatiaľ medzi ne patria Duchovné slovko,
Eucharistické zázraky, modlitba posvätného ruženca. Postupne sa k nim pridajú aj
celovečerné ﬁlmy (aspoň 1 ﬁlm v mesiaci).

Funkcia titulkovania je momentálne dostupná pri uvedených reláciách v internetovom archíve na stránke www.tvlux.sk. V
televíznom vysielaní ju môžu spustiť diváci, ktorí nás sledujú cez Skylink, “klasickú”
anténu alebo prostredníctvom operátora
Antik. Titulky je potrebné zapnúť na televíznom ovládači tlačidlom označeným “Titulky” alebo “Subtitle”.
Tvorbu titulkov pre nepočujúcich
v TV Lux môžete podporiť
na čísle účtu
IBAN: SK96 1100 0000 0026 2001
3784 variabilný symbol 777.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí
svojím príspevkom umožníte
nepočujúcim plnohodnotne
sledovať naše vysielanie.

Ruženec z Fatimy
V období od mája do októbra sa vo Fatime v predvečer zjavení stretávajú pútnici z celého sveta, aby
sa spolu modlili posvätný ruženec. TV LUX svojim
divákom prináša priamy prenos z tohto pútnického
miesta pravidelne vždy v 12. deň v mesiaci so začiatkom o 22:30 h.
Pozývame vás pridať sa prostredníctvom priameho prenosu k pútnikom vo Fatime a
zažiť aspoň cez televízne obrazovky duchovnú atmosféru z námestia pred Bazilikou Panny Márie vo Fatime.
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Chystá sa
dokument
o slovenskom
misionárovi
v Amazónii
ROZHOVOR

V Bolívii pôsobí už 15 rokov verbista Ondrej Pešta,
v poslednom období na vidieku v amazonskom pralese. LUX communication
o ňom pripravuje nový
zaujímavý dokument.
O čerstvých zážitkoch z
natáčania sme sa rozprávali s jeho režisérom Filipom Šimorom.
Ako si sa dozvedel o Ondrejovi Peštovi SVD a kde
vznikla myšlienka vycestovať za ním?
S myšlienkou natočiť film o
Ondrejovi prišiel otec Janko Štefanec. Boli sme zároveň spoločníkmi na tejto
ceste. Jedná sa o prvotnú spoluprácu medzi Lux
communication a rehoľou
verbistov.
O čom bude pripravovaný
dokument?
Hlavnú líniu bude, samo

zrejme, tvoriť akýsi vnútorný svet Ondreja a jeho misionárske povolanie.
Keď
že počas troch dobrodružných týždňov sme
mali možnosť zažiť mnoho
realít tejto rozmanitej krajiny, prinieslo to množstvo
zaujímavých tém, ktorých
sa chcem vo filme dotknúť.
Nie každý by čakal, že v
Bolívii nájde hrať indiánov
na husle barokovú hudbu...
A ťažko sa pozerá, ako nám
pred očami mizne Amazonský prales…
Ako na teba zapôsobila
Bolívia a jej obyvatelia?
Je to veľmi pestrá krajina.
Ťažko ju v skratke opísať. V
Amazónii sú ľudia plní života, snaživí a veľmi pokojní.
Všade plno detí, stromov,
ovocia, komárov, škrekot
papagájov... Rajská záhrada. Silne tu cítiť vplyv jezuitov, ktorí sem prišli na misie
koncom 17. storočia.

Celkom niečo iné je v horskej oblasti. Po prílete do
La Paz nami lomcovala
vysoká nadmorská výška.
Vo vysokých Andách akoby drsné podmienky definovali aj mentalitu ľudí. Sú
uzavretejší a pred objektívom sa vždy hneď schovali.
Niektoré kmene žijú v celkom odľahlých oblastiach
a takmer vôbec nemajú
styk s civilizáciou.
Čo pre teba znamenajú
takéto projekty?
Sú pre mňa veľkým obohatením, no zároveň aj
akýmsi zrkadlom. Núti ma
to konfrontovať sa s vlastnou vierou, pohľadmi na
svet, aj životným štýlom.
Zároveň to však prináša
aj radosť, pretože ma táto
práca baví, a k tomu nádej,
že tvorím niečo hodnotné,
čo môže osloviť druhých
ľudí... Skvelé!
foto: Ján Štefanec SVD
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Gruzínsko a Arménsko
Ako malé deti sme ich vnímali len ako súčasť rozľahlého Sovietskeho zväzu. Ani
na um nám neprišlo, koľko
histórie majú tieto dva štáty,
a už vôbec nie to, že patrili
medzi krajiny, ktoré medzi
prvými prijali kresťanstvo za
štátne náboženstvo. Prvou
krajinou vôbec bolo v roku
301 práve Arménsko.
Stopy po kresťanstve sa
nachádzajú takmer všade.
Gruzínci si dokonca pred
necelými dvadsiatimi rokmi zmenili aj štátnu vlajku
na tú, ktorej symbolmi je 5
Kristových rán na kríži. Ako
katolíci sme sa cítili v oboch
krajinách veľmi milo prijatí.
Mnohé z nádherných starobylých chrámov poznáme
najmä z návštev pápežov
Jána Pavla II. a Františka.
Dojímavý spev kajúcneho
žalmu v staroaramejčine v
Mzchete - „gruzínskom Vatikáne“ - znie pre každého,
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kto toto miesto navštívil,
úplne inak, veľmi osobne.
To isté je možné povedať o
tragických udalostiach arménskej genocídy po návšteve pamätníka jeden a pol
milióna jej obetí v Jerevane.
V Arménsku zvyknú hovoriť, že každý kostol, ktorý je
mladší ako zo 7. storočia, je
novostavba. I napriek hroznému zaobchádzaniu zo
strany komunistickej moci
sa chrámy uchovali a pomaly ich rekonštruujú. Arméni hovorievajú, že viera

je ako farba kože a tá sa
nedá zmeniť. Kresťanstvo
je pre nich podstatou ich
kultúry. Tak, ako k nej patrí
neodmysliteľne clivý tón
národného hudobného nástroja duduk, ktorý sa vyrába z marhuľového dreva. Je
veľa dôvodov, prečo Gruzínsko a Arménsko navštíviť.
Aj preto sa tam o rok chceme s TV LUX opäť vrátiť.

Jozef Kováčik
programový riaditeľ TV LUX

Staňte sa Spojkou TV LUX vo farnosti
HĽADÁME POMOCNÍKOV PRIAMO VO VAŠICH FARNOSTIACH

Ďakujeme, že nám pomáhate rásť a skvalitňovať naše vysielanie. Bez vás by to nešlo. Radi by sme
boli ešte bližšie k vám, našim divákom, a to prostredníctvom človeka - SPOJKY vo vašej farnosti.

KTO SA MÔŽE STAŤ
SPOJKOU?
ktokoľvek z farského spoločenstva (kostolník, animátor, vedúci zboru, člen modlitieb
matiek, ružencového bratstva a pod.)

ČO BUDE VAŠOU
ÚLOHOU?

VÝHODY
PRE VÁS
v Luxárni pravidelne žrebujeme a odmeňujeme jedného z vás
.................................
dar pre novú spojku:
kolekcia 3 DVD/CD

informovať nás o významných udalostiach
vo vašej farnosti a okolí
.................................
sprostredkovať informácie o TV LUX
vo svojej farnosti (na nástenke v kostole,
vo farských oznamoch a pod.)
.................................

AKO SA STAŤ SPOJKOU
PRE TV LUX

informovať nás o potrebe poslať šeky na
podporu TV LUX do vašej farnosti

stačí vyplniť a zaslať nám prihlášku
v Bulletine alebo online na našej
stránke www.tvlux.sk/spojka
a my sa vám ozveme späť

CHCEM SA STAŤ SPOJKOU TV LUX PRIHLÁŠKA
PRIHL ÁŠK A
MENO A PRIEZVISKO:.....................................................................................................
KLUBOVÉ ČÍSLO:.................................... TELEFÓN: ........................................................
E-MAIL: ..........................................................................................................................
ADRESA:.............................................................................................................
FA R N O S Ť : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRÍJMY A
VÝDAVKY
TV LUX

Fotokronika zo
života TV LUX

RUBRIKA “KLUB V ČÍSL ACH”
TROCHU INAK

Drahí naši podporovatelia, vďaka
vašim finančným darom a modlitbám môžeme vysielať už viac ako
11 rokov. V našej tradičnej rubrike Klub v číslach sme sa rozhodli
uverejniť nielen príjmy od vás - našich darcov, ale aj výšku nákladov
a príjmy z reklamy.
Zabezpečenie vysielania a všetkého, čo s ním súvisí, je finančne nesmierne náročné. Bez vašej
podpory by tu Televízia LUX už
nebola. Ďakujeme vám, že nám
pomáhate, podporujete nás. Zároveň vás prosíme, aby ste s nami
boli i naďalej.
MAREC 2019
dary od podporovateľov
102 388,90 €
príjmy z reklamy
32 153,77 €
náklady*
135 345,72 €

Dokončili sme natáčanie relácie Fundamenty, zameranej
na Katechizmus Katolíckej cirkvi. Od septembra pokračuje
v novom šate

V sobotu 18. 5. sme sa stretli na hore Butkov, odkiaľ sme
vám priniesli prenos z celoslovenskej púte

APRÍL 2019
dary od podporovateľov
103 764,78 €
príjmy z reklamy
26 185,97 €
náklady*
139 592,92 €
(* priame prenosy, nákup filmov a
dokumentov, výroba relácií, vysielací signál, klubové výjazdy)
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Spolu sme spoznávali české pútnické miesta

Klub
priateľov
TV LUX

Pridajte sa aj
vy do Klubu
priateľov TV
LUX a staňte sa
súčasťou našej
televíznej
rodiny.

Klub priateľov je spoločenstvo ľudí, ktorí podporujú Televíziu
LUX modlitbami, finančnými darmi či praktickou pomocou.
Členstvo v Klube priateľov k ničomu nezaväzuje. Sme veľmi
vďační za modlitbu, ktorú za nás obetujete. Vaše finančné príspevky nám pomáhajú skvalitňovať vysielanie, prinášať viac filmov i priamych prenosov.

Výhody pre členov Klubu priateľov TV LUX

SVÄTÉ OMŠE

BULLETIN

AKTUALITY

ARCHÍV RELÁCIÍ

za všetkých členov
živých i zomrelých
(UT 7:00)

o dianí v TV LUX
5x do roka

a programové informácie e-mailom

TV LUX na DVD
(10 €/1 ks DVD)

Špeciálne zľavy len pre členov Klubu priateľov Tv LUX
25 % www.lux.sk | 10 % eVojtech.sk | 5 % www.ver.sk | 10 % www.dobrakniha.sk
10 % www.najsedacievaky.sk | 10% www.penziontatry.sk

Do Klubu
priateľov TV
LUX sa môžete
prihlásiť

www.tvlux.sk

klub@tvlux.sk

02 / 21 29 55 55
pracovné dni 9:00 - 12:00,
13:00 - 17:00

Formou prihlášky,
ktorú nájdete na str. 14

Meno a priezvisko:..........................................................................................................................................
Dátum narodenia:....................................................... Tel. číslo:....................................................................
Adresa:.................................................................................................................................................................
Diecéza:..............................................................................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................................................................

Moje údaje sú spracované pre účely Klubu priateľov TV LUX.*

BULLETIN
Časopis Klubu priateľov TV LUX si prajem dostávať
(vyberte jednu možnosť)

□ poštou			

□ e-mailom

ZOSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE
Chceli by sme Vás poprosiť o súhlas, ako s Vami môžeme ostať v kontakte:
E-MAILOM ÁNO

NIE

TELEFONICKY

ÁNO

NIE

POŠTOU

NIE

SMS 		

ÁNO

NIE

ÁNO

					

(pozvánky na program a akcie TV LUX, priania k sviatkom)

.................................
PODPIS

VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU ODOŠLITE NA ADRESU:
TV LUX, S. R. O., PREPOŠTSKÁ 5, 811 01 BRATISLAVA
* Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona
18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Úplné znenie nájdete na webovej stránke www.tvlux.sk/osobne-udaje

450 €

599 €

1690 €

