
Dohoda o mediálnej spolupráci 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len "dohoda") 

medzi 

Spolok sv. Vojtecha - Vojtech, spol. s r. o. 
Sídlo: Radlinského 5,917 01 Trnava 
Redakcia Katolícke noviny 

Sídlo: Kapitulská 5, 810 01 Bratislava 
Zastúpený: ThDr. Ivan Šulík, PhD., konateľ 
IČO: 31434541 
DIČ: 2020391879 
IČ DPH: SK2020391879 
Bankové spojenie:VÚB Bratislava 
IBAN:SK7602000000000000240012 
Kontakt: e-mail: marketing@katolickenoviny.sk, tel. 
(ďalej len 11 KN" alebo 11 Katolícke noviny") 

a 

ústav pamäti národa 
Sídlo: Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218 
Zastúpený: Ján Pálffy, PhD., podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa 
IČO: 37977997 
DIČ: 2021736365 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s. 
1 BAN :SK32 5600 0000 0018 4908 5001 
Kontakt: Andrea Púčiková, e-mail: andrea.pucikova@upn.gov.sk, tel. 02/593 003 35 
(ďalej len 11 ÚPN") 

Čl. l 
PREDMET DOHODY 

Predmetom tejto dohody je mediálna spolupráca pri propagácii Festivalu slobody, ktorý 
iniciuje Ústav pamäti národa a ktorý bude prebiehať v dňoch od 5. novembra 2018 do 10. 
novembra 2018 (ďalej len 11 podujatie"). 

Čl. II 
DOBA PLNENIA 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do 30. novembra 2018. 
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.. 

Čl. III 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1 Práva a povinnosti ÚPN: 

a) ÚPN bude uvádzať Katolícke noviny ako mediálneho partnera v mediálnych výstupoch 
súvisiacich s Festivalom slobody, 

b) ÚPN uverejní logo Katolíckych novín na tlačených a elektronických materiáloch 
súvisiacich s Festivalom slobody, konkrétne na: 

- na plagátoch vo formáte A4 v počte 100 kusov, 
- na letáčikoch vo formáte A6 v počte 1 500 kusov, 
- na webovej stránke www.festivalslobody.sk počas doby platnosti zmluvy. 

c) ÚPN dodá Katolíckym novinám všetky materiály, na ktorých bolo uverejnené logo KN 
a poskytne im informácie potrebné na propagáciu Festivalu slobody. 

3.2 Dohodnutá spolupráca zo strany Katolíckych novín 

a) Katolícke noviny uverejnia pozvánku na Festival slobody v priebehu mesiaca október 
2018, konkrétne v KN č. 42 s dátumom vydania 21. októbra 2018 v rozsahu 500 znakov 
vrátane medzier. Text pozvánky dodá ÚPN do 5. októbra 2018, 

b) Katolícke noviny uverejnia článok o Festivale slobody v rozsahu jednej novinovej strany 

(5 OOO znakov vrátane medzier) spolu s fotografiami konkrétne v KN č. 44 s dátumom 
4. novembra 2018. Text a snímku dodá ÚPN do 15. októbra 2018. Fotografie by nemali 
byť menšie ako 900 x 1200 pixelov a 300 dpi. Mali by byť ostré, v súbore jpg alebo tif. 
KN neakceptuje fotografie snímané mobilným telefónom. 

c) Katolícke noviny dodajú ÚPN všetky výtlačky s informáciami o Festivale slobody v 
počte dva kusy. 

3.3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane každú 
skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. 

Čl. IV 
Cena a platobné podmienky 

Vzhľadom na charakter podujatia si zmluvné strany poskytujú plnenia bezodplatne. 

Čl. v 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5.2 Všetky zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno vykonať iba formou písomných a · 
očíslovaných dodatkov, ktoré sa po dohode obidvoch zmluvných strán stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

5.3 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a 
ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
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5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, budú 
riešiť predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že spory budú riešiť prostredníctvom vecne a miestne príslušného súdu. 

5.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden 
rovnopis dostanú KN a jeden rovnopis ÚPN. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

V Trnave 
O 8 OKT. 2018 

Za Katolícke noviny 

(podpísané) 
.................................\...... . 
ThDrt'. Ivan Šulík, PhD. 
konateľ 

V Bratislave 
O 4. 10. 2018 

Za Ústav pamäti národa 

(podpísané) 

.. ................'J(/,..................... . Ján 7álffy, PhD 
podpredseda Správnej rady 

Ústavu pamäti národa 
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