Dohoda o mediálnej spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
medzi
Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava
Redakcia Katolícke noviny
Adresa: Kapitulská 5, 810 01 Bratislava
Zastúpené: ThDr. Ivan Šulík, PhD., konateľ
IČO: 31434541
IČ DPH : SK2020391879
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
IBAN: SK7602000000000000240012
Kontakt: Anna Pospíšilová, e-mail: pospisilova@katolickenoviny.sk, tel. 02/59306929
(ďalej len KN)
a
Divadlo Andreja Bagara
Adresa: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Zastúpené: Ing. Jaroslav Dóczy PhD., riaditeľ
IČO: 00164895
Zapísaná: Príspevková organizácia zriadená NSK dňa 21.10.2003
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609
Kontakt: Gabriela Kováčová, gabriela.kovacova@dab.sk, 0914/340602
(ďalej len DAB)

Čl. I
PREDMET DOHODY
Predmetom dohody je mediálna spolupráca pri propagácii pôvodného slovenského muzikálu
Povolanie pápež, ktorý pripravuje Divadlo Andreja Bagara v Nitre a ktorého premiéra bude
11. novembra 2016.
Čl. II
DOBA PLNENIA
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť odo dňa podpisu tejto zmluvy
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, s účinnosťou do 31. januára 2017.

Čl. III
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1

Dohodnutá spolupráca zo strany Divadla Andreja Bagara
a) DAB uverejní logo Katolíckych novín na nižšie uvedených tlačených a elektronických
materiáloch súvisiacich s propagáciou muzikálu Povolanie pápež, konkrétne:
a. v bulletinoch v divadelnej sezóne 2016/2017,
b. na roll-upe umiestnenom v reprezentačných priestoroch DAB,
c. na webovej stránke www.dab.sk pri muzikáli Povolanie pápež, v období od 11.
11. 2016 do 31.01.2017
b) DAB dodá Katolíckym novinám všetky materiály, na ktorých bolo uverejnené logo KN
a poskytne im informácie potrebné na propagáciu muzikálu Povolanie pápež.
c) DAB poskytne Katolíckym novinám 2 voľné vstupenky na premiéru Povolanie pápež a
2 voľné vstupenky na jednu z jeho repríz v termíne, podľa predchádzajúcej písomnej
dohody oboch zmluvých strán a 2 voľné vstupenky do čitateľskej súťaže, podľa
predchádzajúcej písomnej dohody oboch zmluvných strán.

3.2

Dohodnutá spolupráca zo strany Katolíckych novín
a) Katolícke noviny uverejnia pozvánku na muzikál Povolanie pápež v priebehu mesiaca
október 2016, konkrétne v KN 43 v rozsahu max. 500 znakov vo worde vrátane
medzier. Text pozvánky dodá DAB do 10. októbra 2016.
b) Katolícke noviny uverejnia článok o muzikáli Povolanie pápeži v rozsahu 5 000
znakov vo worde vrátane medzier s fotografiou, teda v rozsahu jednej novinovej
strany, konkrétne v KN 48…. Text dodá DAB do 18. novembra 2016.
c) Katolícke noviny uverejnia vizuál muzikálu Povolanie pápež v rozsahu ¼ novinovej
strany, rozmeru: klasický 100,8 mm x 125 mm, horizontálny 206 mm x 60 mm alebo
vertikálny 48,2 mm x 253 mm.
d) Katolícke noviny dodajú DAB všetky výtlačky s informáciami o muzikáli Povolanie
pápež.

V Bratislave 10. októbra 2016

Za Divadlo Andreja Bagara
Jaroslav Dóczy

Za Katolícke noviny
ThDr. Ivan Šulík, PhD.

