ŠTATÚT REKLAMNEJ SPOLUPRÁCE
S NEZISKOVÝMI, CHARITATÍVNYMI A INÝMI ORGANIZÁCIAMI

Preambula
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB, a.s.“) je jediným
poskytovateľom mestskej hromadnej dopravy na území Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, pričom okrem liniek mestskej hromadnej dopravy prevádzkuje aj prímestské linky
a pravidelné medzinárodné autobusové linky.
Zo svojho postavenia má teda DPB, a.s. záujem o spoluprácu s ostatnými subjektmi, a to
s neziskovými, charitatívnymi a inými organizáciami (ďalej len „Partneri“ v príslušnom
gramatickom tvare) v oblasti reklamy, pričom spoločným cieľom DPB, a.s. a Partnerov bude
podpora všeobecne prospešných aktivít.
Tento Štatút reklamnej spolupráce s neziskovými, charitatívnymi a inými organizáciami (ďalej len
„Štatút“ v príslušnom gramatickom tvare) definuje podmienky a pravidlá reklamnej spolupráce
tak, aby bola čo najúčinnejšia a aby si zachovala svoj všeobecne prospešný charakter.
Čl. I
Podmienky a pravidlá reklamnej spolupráce
1. DPB, a.s. poskytuje reklamný priestor Partnerom:
a) na webovom sídle DPB, a.s.;
b) v exteriéri alebo interiéri dopravných prostriedkov;
c) prostredníctvom reklamných bannerov vo formátoch jpg, png, gif, swf, a to
v nasledovných veľkostiach:
1. fullbanner 960 x 100 px,
2. squarebutton 300 x 300.
DPB, a.s. zároveň poskytuje možnosť umiestnenia loga v lište Partnerov s tzv. preklikom.
2. Objednávaniereklamných priestorov podľa ods. 1 tohto článku tohto Štatútu je
nasledovné:
a) v prípade záujmu o objednanie reklamy na webovom sídle DPB, a.s. podľa písm. a)
ods. 1 tohto článku tohto Štatútu je potrebné kontaktovať DPB, a.s. na e-mailovej
adrese - reklama@dpb.sk;
b) v prípade záujmu o reklamu v exteriéri alebo interiéri dopravných prostriedkov podľa
písm. b) ods. 1 tohto článku tohto Štatútu je potrebné kontaktovať spoločnosť
BigMedia, spol. s r.o., IČO: 43 999 999, so sídlom Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
prostredníctvom e-mailovej adresy - bigmedia@bigmedia.sk alebo na
tel. č.: 02/5557 7417;
c) v prípade záujmu o objednanie reklamy prostredníctvom reklamných bannerov podľa
písm. c) ods. 1 tohto článku tohto Štatútu je potrebné kontaktovať DPB, a.s. na emailovej adrese - reklama@dpb.sk.

3. Partnerom DPB, a.s. pri reklamnej spolupráci podľa tohto Štatútu môžu byť len
nasledujúcesubjekty:
a) neziskové organizácie, ktoré v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov poskytujú všeobecne prospešné služby a ktorých zisk sa nesmie použiť
v prospech zakladateľov, členov orgánov ani zamestnancov, ale sa musí použiť
v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb;
b) organizácie, ktoré vykonávajú charitatívnu činnosť a dobročinnosť, ktorej cieľom je
pomoc a služba najmä ľuďom v akútnej hmotnej a sociálnej núdzi, v krízovej situácii,
osamelým, starým, chorým, chudobným, hladujúcim alebo iným spôsobom
hendikepovaným, pričom tieto charitatívne organizácie existujú buď ako náboženské
organizácie pri jednotlivých cirkvách a cirkevných spoločnostiach podľa zákona č.
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov, alebo ako subjekty nenáboženského
charakteru ako organizácie a občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
c) iné organizácie a spoločnosti pri zachovaní podmienky verejnoprospešnej služby
a ktorých účelom nie je dosahovanie zisku.
4. DPB, a.s. v rámci reklamnej spolupráce poskytuje pre Partnera reklamné priestory
bezodplatne a náklady súvisiace s tvorbou reklamy si hradí sám Partner.
5. DPB, a.s. si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia nepristúpiť na reklamnú spoluprácu
s Partnerom.
6. DPB, a.s. má právo okamžite ukončiť reklamnú spoluprácu s Partnerom, pokiaľ má
podozrenie, že Partner koná spôsobom, ktorý by odporoval dobrým mravom, ak by
neoprávnene zasahoval do práv iných osôb alebo ak by zverejnením jeho reklamného
materiálu mohol byť porušený zákon alebo iné pravidlá. DPB, a.s. má taktiež právo
okamžite ukončiť reklamnú spoluprácu s Partnerom, pokiaľ by jeho konanie bolo
spôsobilé privodiť ujmu a poškodiť dobré meno DPB, a.s.
7. Bližšie podmienky reklamnej spolupráce a vzájomné práva a povinnosti upraví Zmluva
o reklamnej spolupráci, ktorú uzatvoria DPB, a.s. a Partner ako prejav vôle
spolupracovať pri reklamnej činnosti na základe tohto Štatútu.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. DPB, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia
uskutočniť akúkoľvek zmenu tohto Štatútu. Úpravy môžu napríklad zahŕňať zmeny
v rozsahu poskytovania reklamného priestoru, spôsob objednávania reklamných
priestorov. Zmenený Štatút sa považuje za dohodnutý v deň zverejnenia jeho aktuálneho
znenia, pričom deň jeho zverejnenia je deň jeho umiestnenia v elektronickej podobe na
internetovej stránke DPB, a.s. – www.dpb.sk.
2. Uzatvorením príslušnej Zmluvy o reklamnej spolupráci Parter potvrdzuje, že čítal tento
Štatút, že mu porozumel a že s ním v plnom rozsahu súhlasí.
3. Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia, t.j. dňom jeho umiestnenia
v elektronickej podobe na internetovej stránke DPB, a.s. – www.dpb.sk.

