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MEMORANDUM  O SPOLUPRÁCI 

_________________________________________________ 
      

 
ANTIK Telecom s.r.o.  

so sídlom  Čárskeho 10, Košice  040 01, IČO: 36 191 400 

zap. v obchodnom  registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro vo vl.č.10988/V  

za ktorú koná: Ing. Igor Kolla - konateľ        

 

(ďalej  len „ANTIK“)        

  

          

a 

 

 

Košická  arcidiecéza 

so sídlom Hlavná 28, Košice 041 83, IČO: 179094 

za ktorú koná:  ThLic. Ján Urban MBA, moderátor – riaditeľ ABÚ 
                                                      

(ďalej len „ Košická arcidiecéza“)  

 

 

 

Preambula 

 

Košická arcidiecéza a spoločnosť ANTIK deklarujú záujem vzájomnej spolupráce pri online 

streamovaní bohoslužieb (ďalej len „vysielanie“ ) prostredníctvom elektronických komunikačných 

sietí. Spoločnosť ANTIK pri poskytovaní televíznej programovej služby verejnosti prevádzkuje 

osobitný kanál s názvom  e-Kostol. Tento kanál umožňuje sprístupnenie obrazového a zvukového 

vysielania z interiéru kostola. V rozsahu tohto Memoranda to platí pre kostoly jednotlivých 

rímskokatolíckych farností Košickej arcidiecézy (ďalej len „Farnosť“), ktoré o to požiadajú 

spoločnosť ANTIK. 

 

 

Článok I 

1.  Kanál  e-Kostol ako  televízna služba bude prístupná najmä zákazníkom ANTIK-u.  

2.  V prípade osobitného záujmu bude obrazové a zvukové vysielanie z interiéru kostola spoločnosťou 

ANTIK  ako nekódovaný stream  šírený aj  na  farskej web stránke Farnosti bezodplatne.  

3. V prípade Youtube alebo farského webu je prevádzka vo vlastnej réžii a na vlastné náklady Farnosti.  

4. V službe e-Kostol nie je zahrnuté poskytnutie služby pripojenia do siete internet. 

5.  Záznam vysielania spoločnosť ANTIK  nezhotovuje ani nearchivuje. 

 

 

Článok II 

 

1. ANTIK je obchodná spoločnosť s dlhoročným a stabilným postavením na trhu, ktorá okrem iného 

podniká v oblasti prevádzkovania vysielania a retransmisie televíznych programových služieb 

v súlade s rozhodnutiami o registrácii Rady pre vysielanie a retransmisiu.  
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2. Online prenosy, čiže vysielanie naživo bohoslužieb z kostola Farnosti sa môžu uskutočniť len s 

písomným súhlasom štatutárneho zástupcu Farnosti na základe „Dohody o vzájomnej spolupráci“, 

ktorej obsah je záväzný pre spoločnosť ANTIK ako aj príslušnú Farnosť.  

3. Rozhodnutia o čase vysielania, periodicite vysielania, rozsahu vysielania  a type slávení, ktoré budú 

naživo vysielané z kostola, sú výhradne v kompetencii štatutárneho zástupcu Farnosti a v súlade 

s pastoračnými aktivitami. 

4. Pohreby, sobáše a krsty nie sú vysielané online, ak s tým nesúhlasia najbližší príbuzní a prítomní 

hostia. Štatutárny zástupca Farnosti je povinný pred každým liturgickým slávením upozorniť na 

aktívne online vysielanie z kostola a rešpektovať nesúhlas najbližších príbuzných a prítomných  hostí,  

alebo neochotu s online  vysielaním a zabezpečiť na čas konania slávnosti prerušenie vysielania  online 

streamu. V čase vysluhovania sviatosti zmierenia sa vždy vysielanie online preruší. 

5. Farnosť má právo dlhodobo prerušiť slávenie verejných bohoslužieb prostredníctvom vysielania 

online streamu z kostola, najmä ak štatutárny zástupca Farnosti má na to pastoračné dôvody.  

6. Ukončenie spolupráce pri vysielaní bohoslužieb medzi Farnosťou a spoločnosťou ANTIK sa akceptuje  

navzájom s uvedením dôvodu a doručením písomného oznámenia o ukončení spolupráce druhej strane 

dva mesiace vopred.  

   

 

Článok III 

 

1. Farnosť zabezpečuje na vlastné náklady ozvučenie v kostole cez vhodný  audio systém s mixážnym  

pultom a  mikrofónmi, ktoré sú súčasťou vybavenia kostola a audio kabeláž, ktorá je potrebná na 

zapojenie do kamery. Je vhodné, aby signál bol bez zbytočnej komprimácie, fázového posunu 

a  frekvenčného obmedzenia. Výstupná úroveň audio mono signálu pri 0 dB je max. 775 mV.  

2. ANTIK zabezpečuje na vlastné náklady jednu vhodnú kameru a jej inštaláciu do kostola,  internetové 

prenosové médium bezdrôtové alebo prostredníctvom optickej telekomunikačnej siete 

a implementáciu obrazového a zvukového prenosu do programovej ponuky ANTIK TV. 

3. Košická arcidiecéza zabezpečí emailovú aj printovú komunikáciu voči Farnostiam v jej správe, 

ohľadom tejto služby na základe podkladov, ktoré pripraví spoločnosť ANTIK. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. ANTIK sa zaväzuje, že získané obrazové a zvukové dáta z kostolov budú využívané výhradne pre 

kanál e-Kostol a nebudú spoločnosťou zverejňované a využívané na  iné samostatné obchodné  

komerčné  účely  a nebudú sprístupňované tretím stranám. 

2. Košická arcidiecéza udeľuje súhlas spoločnosti ANTIK pre šírenie online streamu bohoslužieb,   

osobitných liturgických slávení a pobožností z kostola Farnosti naživo, len počas priameho prenosu. 

Autorské práva zostávajú nedotknuté. 

3. Strany memoranda sa zároveň zaväzujú spolupracovať aj pri splnení požiadaviek stanovenými 

právnymi predpismi o ochrane osobných údajov v súvislosti so službou E-kostol tak, aby tieto postupy 

boli jednotne riešené dotknutými  Farnosťami.  

4. Prílohou tohto Memoranda, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, je „Dohoda o vzájomnej spolupráci“. 

5. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma účastníkmi.  

6. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú do 30.04.2023. 
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7. Dopĺňať alebo meniť obsah tohto Memoranda je možné len na základe písomnej dohody účastníkov 

formou dodatku. Memorandum je vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, pričom po jeho podpise, obdrží 

každý z účastníkov po jednom vyhotovení. 

8. Účastníci Memoranda zhodne vyhlasujú, že obsahu tohto Memoranda porozumeli, s jeho obsahom 

a cieľom sú uzrozumení a v plnom rozsahu ho podporujú.  

9. Memorandum vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, vedenú úprimnou snahou naplniť obsah a cieľ 

tohto Memoranda, na znak súhlasu s jeho obsahom, Memorandum podpisujú. 

 

 

 

 

V Košiciach 23.04.2021                                                   V Košiciach 23.04.2021      

 

 

         

     

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

  ANTIK Telecom s.r.o.                    Košická arcidiecéza  

Ing. Igor Kolla - konateľ                                                                   ThLic. Ján Urban, MBA  

moderátor- riaditeľ ABÚ 

 

 

 

 

 


