
Zmluva  o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní 
podujatí Ministerstva vnútra SR počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 

OVO2-2016/000400 - 33 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 
 

Zmluvné strany 
 
 
Objednávateľ:  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

Sídlo: Pribinova 2 
 812 72 Bratislava 
zastúpený: Ing. Ondrej Varačka 
             vedúci služobného úradu Ministerstva vnútra SR na základe plnej   
                            moci č. p.: KM-OPS4-2016/000623-044  zo dňa 06. apríla  2016 
 

IČO:  00 151 866 
Identifikačné číslo  
pre DPH:   SK 2020571520  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, SR 
Číslo účtu:  SK78 8180 0000 0018 0023 
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA  
 
  
  

(ďalej len „objednávateľ“ ) 

 

      

 

Poskytovateľ: skupina dodávateľov „Mertel – Synerta“ zložená zo subjektov   

1. líder skupiny dodávateľov  
Obchodné meno:  MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s r.o.  
Sídlo:  Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 
V zastúpení:  Mgr. Lukáš Jesenský, konateľ  
IČO: 35967412                        
Identifikačné číslo pre DPH: SK2022097077  
Bankové spojenie:  Tatra banka, as. Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava 55, P.O.BOX 42   
Číslo účtu:  SK3211000000002627803260 

2.  
Obchodné meno: Synerta Transport s.r.o. 
Sídlo: Groosslingova 50, Bratislava 811 09 
V zastúpení: Ľubomír Homola, konateľ   
IČO: 46 670 751 
 
 
 
 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
(ďalej len „zmluvné strany“) 



 

 

 
 
                                                                                     Článok   I. 

 Úvodné ustanovenia  

1.1 Táto zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia organizácie podujatí Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v dňoch od 1. júla 2016 do 

31.12.2016 (ďalej len „podujatia“).   

1.2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona  

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) vyhlásilo oznámením č. 3700 - MSS zverejneným  

vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2016 dňa 17.02.2016 verejnú súťaž na realizáciu zákazky  

s názvom „Poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečovaním podujatí Ministerstva vnútra SR počas 

predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016“ (ďalej len „verejné obstarávanie“). 

1.3 Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka poskytovateľa vybraná ako úspešná ponuka v súlade  

s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti 

a predloženej ponuky poskytovateľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto zmluvu.  

1.4 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.  

1.5 Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej  obsiahnuté 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatné poskytovanie služieb objednávateľovi počas predsedníctva Slovenskej 

republiky v Rade Európskej únie, ktoré zahŕňa zabezpečenie služieb špecifikovaných v Opise predmetu 

zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby na základe písomných objednávok v súlade 

s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy.  

2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo stanoviť konkrétne rozsah služieb v závislosti od potreby podľa bodu 2.2 

tohto článku. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas poskytnuté služby cenu podľa článku III.  tejto zmluvy. 
 
 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

3.1 Ceny za služby boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Maximálne jednotkové ceny za služby podľa 

Cenníka sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú stanovené ako maximálne bez DPH pre 

jednotlivé položky, ktoré boli predmetom Ponuky. 

3.2 Ceny zahŕňajú všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzniknuté pri výkone a poskytovaní služieb 

Poskytovateľa podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ pri jej určení v zmysle ponuky Poskytovateľa predloženej 

vo Verejnom obstarávaní vzal do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy  

a objednávok, pričom do nich zahrnul všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy a Objednávok  

a súčasne sú tieto ceny stanovené Poskytovateľom na základe jeho vlastných výpočtov, činností, 

výdavkov a príjmov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 

republiky. Objednávateľ neposkytuje poskytovateľovi žiadne preddavky ani zálohové platby. Úhradu cien 

uskutoční objednávateľ na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry/faktúr. V prípade, že sa zmluvné 

strany nedohodnú v objednávke inak, objednávateľ bude poskytovateľovi uhrádzať faktúru za poskytnuté 

služby pre každé jedno podujatie osobitne. Lehota splatnosti každej faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. Na účely tejto zmluvy 

sa za deň úhrady faktúry považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

3.3 Poskytovateľ zodpovedá za to, aby každá ním vystavená faktúra mala všetky náležitosti v zmysle zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať dohodnuté náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru na doplnenie 



 

 

s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

faktúry a nová tridsaťdňová (30) lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje faktúry vystavovať v mene EUR (€). 

3.5 Faktúry bude poskytovateľ doručovať objednávateľovi osobne do podateľne alebo zasielať do sídla 

objednávateľa uvedeného v časti zmluvy s názvom Zmluvné strany, Objednávateľ, a to doporučenou 

poštou s označením slovom „faktúra“. 

3.6 Maximálny finančný limit plnenia predmtu zmluvy je zhodný s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 

208 333,00 EUR bez DPH. 
 
 

Článok IV. 
      Miesto plnenia 

Miestami plnenia budú jednotlivé miesta podujatí, ktoré sa budú konať na území Slovenskej republiky 
podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Služby poskytované na základe tejto zmluvy súvisiace s touto zmluvou 
budú poskytované aj na trase Bratislava – Viedeň – Schwechat. 

 
      

Článok V. 
Objednávky 

5.1 Rozsah služieb podľa článku II. bod 2.1. a Prílohy č. 1 tejto zmluvy a lehoty ich plnenia budú uvedené 

v písomných objednávkach vystavených objednávateľom poskytovateľovi. 

5.2 Objednávateľ objednáva služby uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy podľa svojej potreby, pričom 

rozhodnutie, na poskytnutie ktorých zo služieb bude objednávateľ vystavovať objednávku, prináleží 

výlučne objednávateľovi na základe konkrétnych okolností a podmienok zabezpečovania konkrétnych 

služieb. 

5.3 Objednávateľ realizuje objednávku e-mailom, listom alebo faxom, pričom táto musí obsahovať najmä tieto 

náležitosti: 

- číslo objednávky, 

- dátum vystavenia, 

- názov, množstvo a/alebo rozsah požadovaných služieb, 

- číslo a názov tejto zmluvy, 

- iné náležitosti, ak vyplývajú z tejto zmluvy.  

5.4 V prípade, že objednávateľ realizuje objednávku e-mailom alebo faxom, musí byť takáto objednávka 

doplnená i v písomnej podobe, a to v jej originálnom vyhotovení najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo  

dňa vystavenia objednávky e-mailom alebo faxom. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v rozsahu 

podľa príslušnej objednávky. 

5.5 Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na vypracovanie objednávky 

tak, aby objednávka služieb zodpovedala aktuálnym potrebám a účelu podujatia/podujatí špecifikovaných 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako aj oprávneným záujmom objednávateľa súvisiacim s podujatím/podujatiami. 

Poskytovateľ začne poskytovať služby až po tom, čo objednávateľovi doručí prijatie objednávky, a to  

e-mailom, listom alebo faxom. Prijatie objednávky je poskytovateľ povinný doručiť objednávateľovi 

okamžite po doručení objednávky od objednávateľa, najneskôr deň nasledujúci po dni, v ktorom mu bola 

doručená objednávka od objednávateľa.  

5.6 Pri zadávaní konkrétnej objednávky je objednávateľ povinný zohľadňovať časové hľadisko potreby 

poskytovania služieb podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy. 

5.7 Objednávky týkajúce sa celkového počtu a druhu požadovaných dopravných prostriedkov počas 

jednotlivých podujatí podľa článku I. bod 1 tejto zmluvy, ako aj špecifikácia trás prepravy bude súčasťou 

objednávky objednávateľa. Objednávateľ adresuje objednávku podľa tohto bodu poskytovateľovi najneskôr 

desať (10) pracovných dní pred plánovaným podujatím, pričom špecifikácia časov príchodu/odchodu bude 

objednávateľom potvrdená v lehote dvoch (2) pracovných dní pred začiatkom podujatia.  

5.8 Poskytovateľ pätnásť (15) pracovných dní pred konaním uvítacieho stretnutia špecifikovaného v Prílohe  

č. 1 tejto zmluvy predloží objednávateľovi minimálne dva (2) návrhy miesta konania uvítacieho stretnutia 

a tri  (3) návrhy menu neformálnej večere, resp. čaše vína. Objednávateľ následne po vzájomnej dohode s 

poskytovateľom určí miesto konania uvítacieho stretnutia a menu neformálnej večere, resp. čaše vína 



 

 

formou objednávky, ktorú doručí poskytovateľovi desať (10) pracovných dní pred podujatím.  

5.9 Poskytovateľ pätnásť (15) pracovných dní pred konaním slávnostnej večere špecifikovanej v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy predloží objednávateľovi minimálne dva (2) návrhy miesta konania slávnostnej večere a štyri 

(4)  návrhy menu slávnostnej večere. Objednávateľ následne po vzájomnej dohode s poskytovateľom určí 

miesto konania slávnostnej večere a vyberie menu slávnostnej večere formou objednávky, ktorú doručí 

poskytovateľovi desať (10) pracovných dní pred podujatím.  

5.10 Objednávateľ uvedie predpokladaný počet účastníkov na slávnostnej večeri minimálne desať (10) 

pracovných dní pred plánovaným podujatím v objednávke. V prípade vyskytnutia sa okolností vylučujúcich 

zodpovednosť (vyššia moc) objednávateľ doručí pozmenenú objednávku poskytovateľovi najneskôr do 

dvoch (2) pracovných dní pred uskutočnením plánovaného podujatia. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou 

mocou  rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a 

iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za bežných okolností predvídať, a ktorým nemohli pri 

použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. O začatí ako aj pominutí pôsobenia vyššej moci sú 

zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať. 

5.11 Objednávateľ potvrdí druh sprievodného programu podujatia špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy po 

vzájomnej dohode s poskytovateľom v objednávke, ktorú doručí minimálne desať (10) pracovných dní pred 

začatím podujatia poskytovateľovi. 

5.12 Poskytovateľ poskytne minimálne päť (5) pracovných dní pred podujatím objednávateľovi informácie 

o turistických sprievodcoch zabezpečujúcich sprievodný program, ako aj kópiu ich licencie sprievodcu 

cestovného ruchu a kópiu písomného dokladu o dosiahnutom jazykovom vzdelaní.  
 

 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Vzhľadom na rozsah podujatí, predpokladaný počet účastníkov a iné okolnosti, ktoré nie je možné 

predvídať, môže prísť k posunutiu termínu uskutočnenia podujatia/podujatí uvedených v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy.   

6.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo v súlade s bodom 6.1 tohto článku jednostranne zmeniť termín konania 

podujatia/podujatí uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, pričom je povinný písomne oznámiť túto zmenu 

poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo k zmene termínu dôjde a poskytnúť poskytovateľovi 

všetku potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho rozumne požadovať, potrebnú na zabezpečenie plnenia 

povinností poskytovateľa z tejto zmluvy a konkrétnych objednávok. 

6.3 Zmluvné strany vymenujú najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy kontaktné osoby za účelom komunikácie  

a spolupráce zmluvných strán smerujúcej k riadnemu plneniu tejto zmluvy a jednotlivých objednávok. 

6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby podľa tejto zmluvy riadne a včas, s odbornou 

starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré sú mu známe alebo mu musia byť známe.  

6.5 Pri plnení povinností v zmysle tejto zmluvy a objednávok je poskytovateľ povinný postupovať tak, aby 

nepoškodzoval alebo neohrozoval dobré meno objednávateľa alebo jeho oprávnené záujmy a pri 

formulovaní konkrétnych požiadaviek v jednotlivých objednávkach je poskytovateľ povinný poskytnúť 

objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť smerujúcu k naplneniu účelu tejto zmluvy. 

6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby podľa tejto zmluvy bude poskytovať v súlade s pokynmi objednávateľa 

a včas mu oznámi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny poskytovania služieb. 

6.7 Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou a zaväzuje 

sa poskytnúť všetky služby požadované objednávateľom riadne a včas s tým, že poskytnuté služby musia 

zodpovedať podmienkam stanoveným v tejto dohode alebo objednávke, požiadavkám objednávateľa a 

pokynom objednávateľa. 

6.8 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení tejto dohody a objednávok všeobecne záväzné právne 

predpisy platné na území Slovenskej republiky vzťahujúce sa alebo súvisiace s poskytovanými službami 

a konkrétnym podujatím.  

6.9 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy plne rešpektovať aj vnútorné 

predpisy objednávateľa, pokiaľ s nimi bude písomne oboznámený.  

6.10 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať najmä: všeobecne záväzné právne predpisy platné na území 

Slovenskej republiky  týkajúce sa bezpečnosti a ochrany života, zdravia a majetku osôb, pobytom 

zahraničných osôb na území Slovenskej republiky, s organizáciou verejných alebo iných (kultúrnych) 

podujatí vo vzťahu k štátnym a iným orgánom a s ochranou osobných údajov.  



 

 

6.11 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých objednávateľom v súvislosti 

s poskytovaním služieb počas doby platnosti tejto zmluvy aj po jej skončení. Zmluvné strany sa dohodli, že 

všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú, sú dôverného charakteru a bez písomného 

súhlasu zmluvných strán ich nemôžu poskytnúť tretím osobám. Záväzok zachovávať mlčanlivosť podľa 

tohto bodu zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa stanú verejne známe a prístupné. Za porušenie 

povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani to, ak je zmluvná strana povinná dôvernú informáciu oznámiť na 

základe zákonom stanovenej povinnosti.  

6.12 Objednávateľ požaduje, aby poskytovateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

tejto zmluvy predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 25/2006 Z. z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) 2. 

zákona č. 25/2006 Z. z.,  ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov  

a predmety subdodávok a čestné vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v 

čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.. V súlade s § 45 

ods.10 a 11 zákona č. 25/2006 Z.z. subdodávateľ musí mať zapísaných konečných užívateľov výhod 

v registri konečných užívateľov výhod, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.   

6.13 Povinnosti poskytovateľa vrátane pravidiel výberu subdodávateľa, ako aj jeho povinnosti podľa § 45 ods. 

10 a 11 zákona č. 25/2006 Z.z., uvedené v bode 6.12. tohto článku tejto zmluvy, platia aj pri zmene 

subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy. 

6.14 Poskytovateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie    

realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri 

výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy 

o subdodávke. 

6.15 Porušenie povinností poskytovateľa podľa bodov 6.13. a 6.14. tohto článku tejto zmluvy predstavuje 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

6.16 Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci cateringových služieb počas jednotlivých podujatí špecifikovaných 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy  zabezpečiť dostatočný počet personálu, mobiliáru a inventáru na zabezpečenie 

kvalitného a bezproblémového priebehu daného podujatia. Za dostatočný počet personálu sa podľa tejto 

zmluvy považuje jeden (1) člen personálu na obsluhu maximálne pätnástich (15) hostí. 

6.17 Poskytovateľ je povinný dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci členov personálu, zabezpečiť stav 

pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo 

prostredia na členov personálu v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

6.18 Poskytovateľ sa zaväzuje, že ním poskytnutý obslužný personál musí spĺňať nasledovné požiadavky 

objednávateľa: 

6.18.1     znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1. Poskytovateľ najneskôr dva (2) pracovné dni pred 

podujatím doloží úradne overenú fotokópiu certifikátu dosiahnutej úrovne B1 (resp. ekvivalentu 

potvrdzujúceho požadovanú úroveň znalosti anglického jazyka), 

6.18.2    odborná prax v poskytovaní služieb rovnakého alebo obdobného charakteru (príprava a servírovanie 

jedál a občerstvenia) minimálne dva (2) roky. Poskytovateľ je povinný doložiť potvrdenie o dosiahnutí 

požadovanej dĺžke praxe najneskôr dva (2) pracovné dni pred podujatím, 

6.19 Poskytovateľ sa zaväzuje, že ním poskytnutý turistický sprievodca musí spĺňať nasledovné požiadavky 

objednávateľa: 

6.19.1     ovládanie anglického jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného 

rámca pre jazyky – doložiť písomný doklad o dosiahnutom jazykovom vzdelaní (štátna jazyková 

skúška, príp. certifikát z jazykovej vzdelávacej inštitúcie alebo ekvivalent).   

6.19.2     certifikát (licencia) sprievodcu cestovného ruchu. Poskytovateľ najneskôr päť (5) pracových dní pred 

podujatím doloží požadované kópie dokladov podľa bodu 6.16. objednávateľovi. 

6.20. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ním poskytnutí asistenti musia spĺňať nasledovné požiadavky objednávateľa: 

6.20.1.  znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1. Poskytovateľ najneskôr dva (2) pracovné dni pred 

podujatím doloží úradne overenú fotokópiu certifikátu dosiahnutej úrovne B1 (resp. ekvivalentu 

potvrdzujúceho požadovanú úroveň znalosti anglického jazyka). 
 
 
 
 



 

 

Článok VII. 

      Korešpondencia a kontaktné osoby 

7.1 Ak v tejto  zmluve nie je uvedené inak, akákoľvek korešpondencia medzi zmluvnými stranami v súvislosti 

s touto zmluvou musí mať písomnú formu a musí sa doručiť poštou ako doporučená zásielka s doručenkou 

alebo kuriérom, faxom, emailom alebo osobne s vyžiadaním potvrdenia o prijatí na nasledujúce adresy 

druhej zmluvnej strane.  

7.2 Korešpondencia zasielaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou alebo kuriérom sa považuje za 

doručenú:   

     -          ak adresát korešpondenciu prevezme, 

     -        uplynutím troch (3) pracovných dní do jej odoslania odosielateľom v prípade, že pošta alebo 

prevádzkovateľ kuriérskej služby korešpondenciu vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie 

korešpondencie bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta,  

     -          okamihom odmietnutia prevziať korešpondenciu ak adresát prevzatie korešpondencie 

odmietne.  

7.3 Korešpondencia doručovaná osobne sa považuje za doručenú: 
-       ak adresát korešpondenciu prevezme, 
- okamihom neúspešného pokusu o jej doručenie, ak doručenie korešpondencie bolo zmarené 

konaním  alebo opomenutím adresáta, 
-       okamihom odmietnutia prevziať korešpondenciu, ak adresát prevzatie korešpondencie 

odmietne. 

7.4 V prípade korešpondencie zasielanej faxom alebo emailom sa korešpondencia považuje za riadne 

doručenú len za predpokladu, že druhá zmluvná strana potvrdí jej prevzatie. 

7.5 Poverenými kontaktnými osobami pre účely plnenia tejto zmluvy  sú:  

7.5.1 Za poskytovateľa: meno a priezvisko, funkcia, tel. číslo, e-mail: Ing. Martina Filová, senior project 
manager, 0910 799 882, martina.filova@mertel-events.com 

7.5.2 Za objednávateľa: meno a priezvisko, funkcia, tel. číslo, e-mail: PhDr. Vermešová, PhD., 509 44 315, 
hana.vermesova@minv.sk  

 

Článok VIII. 
 Sankcie a zodpovednosť za škodu 

8.1 V prípade, ak je poskytovateľ v omeškaní s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy a/alebo objednávok je 

povinný zaplatiť objednávateľovi  10 % z predpokladanej hodnoty zákazky podľa článku III. tejto zmluvy, 

a to za každý aj začatý deň omeškania.  

8.2 V prípade, ak poskytovateľ poruší povinnosti vyplývajúce mu z článku VI. bodov 6.6, 6.7, 6.9 a 6.11 tejto 

zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z predpokladanej hodnoty 

zákazky za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy.  

8.3 S ohľadom na povahu plnenia, jeho striktnú časovú viazanosť na termíny podujatí uvedených v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy a najmä na okolnosť, že následky omeškania poskytovateľa s poskytovaním služieb podľa 

tejto zmluvy nemôžu byť zhojené poskytnutím plnenia v náhradnom termíne, má objednávateľ za 

akékoľvek omeškanie poskytovateľa s riadnym poskytnutím služieb popri zmluvnej pokute uvedenej 

v tomto článku nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 10 000 eur (slovom: desaťtisíc 

eur). Nárok na náhradu škody ostáva týmto ustanovením nedotknutý. 

8.4 V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry má poskytovateľ nárok na zaplatenie 

zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o to poskytovateľ požiada. 

8.5 Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením povinností podľa 

tejto zmluvy, pričom sa dohodli na vylúčení možnosti liberácie v zmysle ustanovenia § 373 Obchodného 

zákonníka voči škode spôsobenej zo strany poskytovateľa objednávateľovi.  

   

      Článok IX. 
Trvanie a skončenie zmluvy 

9.1 Táto zmluva  sa uzatvára na dobu určitú, a to  osem mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.  

9.2 Zmluvu je možné skončiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) písomným odstúpením od zmluvy, 

c) písomnou výpoveďou. 
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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 
  



 

 

 
VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečovaním podujatí Ministerstva vnútra 
SR počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 
  
Nižšie sú stanovené povinné požiadavky verejného obstarávateľa na služby tvoriace predmet zákazky. Pokiaľ sa 
v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto 
boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet 
zákazky v súlade so zákonom a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo 
obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je vždy doplnený slovami "alebo 
ekvivalentný“.   
 
Východiskové informácie: 
 
Predsedníctvo v Rade Európskej únie je významnou súčasťou inštitucionálneho rámca Európskej únie a z 
pohľadu členského štátu je predsedníctvo jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z 
členstva v Európskej únii. Slovenská republika bude od 1. júla do 31. decembra 2016 vykonávať 
predsedníctvo v Rade Európskej únie (ďalej len „SK PRES“), pričom pôjde o historicky prvé predsedníctvo. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ Ministerstvo vnútra“) ako vecne príslušný rezort bude 
s podporou Sekretariátu SK PRES1 organizovať viacero podujatí na expertnej a pracovnej úrovni (neformálne 
zasadnutia pracovných skupín a výborov, expertné stretnutia, workshopy atď.). Na základe rozhodnutia vlády 
SR č. 354/2013 zo dňa 3. 7. 2013 bude väčšina týchto zasadnutí a konferencií organizovaná v Bratislave. 
 
Predmetom zákazky je poskytnutie jednotlivých súborov služieb uvedených v Opise predmetu zákazky 
súťažných podkladov a to počas organizácie podujatí Ministerstva vnútra SR počas SK PRES, ktorá sa skladá 
z nasledovných aktivít, a to zo zabezpečenia dopravy, konferenčných priestorov s cateringom, slávnostnej 
večere a sprievodného programu.  
 
Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ plánuje Ministerstvo vnútra SR zorganizovať cca 27 podujatí na 
expertnej a pracovnej úrovni. Uvedený počet týchto podujatí nie je presne určený, pretože bude podliehať 
zmenám vyplývajúcich zo spoločensko - politického vývoja. Z tohto dôvodu si verejný obstarávateľ vyhradzuje 
právo na upravenie počtu týchto podujatí, ako aj na modifikáciu požiadaviek v rámci jednotlivých aktivít 
(zabezpečenie dopravy, konferenčných priestorov s cateringom, slávnostnej večere a sprievodného programu).  
 
Predbežné požiadavky o objeme v rámci jednotlivých aktivít sú súčasťou opisu predmetu zákazky, prípadné 
zmeny bude verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi priebežne oznamovať. Presný objem a obsah 
požadovaných služieb v rámci jednotlivých aktivít bude určený formou objednávky verejného obstarávateľa 
adresovanej úspešnému uchádzačovi najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným podujatím, pričom presná 
špecifikácia (napr. presného času pristavenia autobusu alebo začatia slávnostnej večere, spoločenského 
programu) bude potvrdená v termínoch, ktoré sú uvedené v jednotlivých aktivitách. V mimoriadnych prípadoch 
a v prípadoch vyskytnutia neočakávaných okolností je potrebné pozmenenú objednávku doručiť úspešnému 
uchádzačovi najneskôr do 2 pracovných dní pred uskutočnením plánovaného podujatia.  
 

Základné požiadavky na súbor služieb tvoriacich predmet zákazky: 

Poskytovateľ služieb v rámci služieb pri zabezpečovaní podujatí zabezpečí nasledovné služby: 

A. DOPRAVA  

Pre delegácie prichádzajúce na územie Slovenskej republiky bude v súvislosti s podujatiami Ministerstva vnútra 
SR v rámci SK PRES potrebné zabezpečiť dopravné služby.  
 
Predmetom tohto súboru je zabezpečenie prepravy fyzických osôb určených verejným obstarávateľom (členovia 
zahraničných delegácií počas ich pobytu v SR, zamestnanci verejného obstarávateľa, organizačný tím a ďalšie 
osoby určené verejným obstarávateľom) počas plánovaných podujatí Ministerstva vnútra SR v priebehu SK 
PRES v období od 1.7.2016 do 31.12.2016 trvajúcich cca 2 dni. Úspešný uchádzač musí byť počas tohto 
obdobia schopný zabezpečiť a mať súčasne k dispozícii minimálne: 

                                                      
1 Centrálny koordinátor organizácie predsedníckych podujatí v rámci SK PRES na Ministerstve zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR 



 

 

 6 autokarov kategórie M3 denne a 

 3 mikrobusy kategórie M1 alebo M2 denne. 
Celkový počet a druh požadovaných dopravných prostriedkov počas jednotlivých podujatí, ako aj špecifikácia 
trás prepravy bude súčasťou objednávky verejného obstarávateľa adresovanej úspešnému uchádzačovi 
najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným podujatím, pričom špecifikácia časov príchodu/odchodu  bude 
potvrdená v  lehote 2 pracovných dní pred začiatkom podujatia. 
Vozidlá budú slúžiť na prepravu účastníkov v rámci programu jednotlivých podujatí, predovšetkým na území 
mesta Bratislava, Bratislavského samosprávneho kraja a príležitostne aj v iných krajoch Slovenska, prípadne na 
trase Bratislava – Viedeň – Schwechat.  
 
Približný harmonogram štandardného 2-dňového zasadnutia:  
 
1.deň:  

skoré dopoludnie príchod delegácií - prípadný transfer z letiska do hotelov 
transfer z hotelov do konferenčných priestorov 

popoludní   transfer z konferenčných priestorov do hotelov  
transfer z hotelov na slávnostnú večeru/sprievodný program  

večer  transfer zo slávnostnej večere/sprievodného programu do hotelov  
2.deň:  

dopoludnia   transfer z hotelov do konferenčných priestorov   
popoludní   transfer z konferenčných priestorov do hotelov  

odchod delegácií- prípadne transfer z hotelov na letisko 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na úpravu harmonogramu  
 
Uchádzač je povinný predložiť ponuku na obe kategórie dopravných služieb. 
 
 
Tabuľka č. 1: Prehľad jednotlivých podujatí a požiadavky v rámci dopravných služieb: 
 

 

Dátum 
podujatia 

Predpokladaný 
počet 

dopravných 
prostriedkov 
kategórie M3 

počas podujatia 

Predpokladaný počet trás, ktoré 
bude potrebné vykonať počas 

podujatia (letisko↔hotel, 
hotel↔konferenčné priestory, 

hotel↔slávnostná 
večera/spoločenský program) 

Predpokladaný počet 
účastníkov podujatia 

12.-14.7. 3 8 120 

18.7.-19.7. 2 6 90 

28.-29.7. 1 4 60 

6.9. 1 4 16 

7.-8.9. 2 10 90 

13.-15.9. 2 6 80 

27.-28.9. 3 12 120 

september 2 4 70 

5.10. 2 6 80 

6.-8.10. 1 6 45 

11.10. 1 4 55 

13.-14.10. 2 6 90 

13.-14.10. 1 6 45 

24.-25.10. 1 6 60 

2.11.-4.11. 2 6 75 

10.-11.11. 2 6 100 

15.-16.11. 1 4 10 

15.-16.11 1 4 50 

18.11. 1 6 60 

24.-25.11 2 6 91 

28.-29.11. 2 4 80 



 

 

30.11. 4 4 200 

1.-2.12. 1 4 40 

13.12. 2 6 73 

15.-16.12 3 2 130 

14.-15.12. 3 4 130 

 
Požiadavky na trasy vozidiel kategórie M1 a M2 budú predložené v prípade potreby v objednávke 
verejného obstarávateľa po osobnej konzultácii s úspešným uchádzačom. 
 
Počet predpokladaných trás uvedených v tabuľke č. 1 je len orientačný, ich presný počet bude upravený 
dodatočne a bude súčasťou objednávky verejného obstarávateľa adresovanej úspešnému uchádzačovi v lehote 
10 pracovných dní, pričom špecifikácia časov príchodu/odchodu potvrdená v  lehote 2 pracovných dní pred 
začiatkom podujatia. 
 
Požiadavky na autokary kategórie M3:  
Diaľkový autokar s vodičom, kategória vozidla M3, ktorý spĺňa tieto požiadavky: 

- typ karosérie: jednopodlažný 
- možnosť riadenia sklonu sedadiel (minimálny uhol sklonu 10 stupňov)  

- opierky na ruky  

- oddelené sedadlá  

- klimatizácia  

- tónované sklá  

- mikrofón u vodiča  

- chladnička  

- počet sedadiel: minimálne 46 + vodič, maximálne 59 + vodič  

- rok výroby 2010 a neskorší  

- emisná norma EURO 5 a vyššia  

- vozidlá bez reklamných polepov (prípustné je len logo dopravnej spoločnosti)  

Požiadavky na vozidlá kategórie M1/M2:  
Vozidlo s vodičom, kategória M1/M2, ktorý spĺňa tieto požiadavky: 

- klimatizácia 

- tónované sklá 

- zostávajúci batožinový priestor aj pri umiestnení 7 pasažierov vo vozidle (min. 500 litrov) 

- počet sedadiel: minimálne 7 + vodič, maximálne 16 + vodič 

- rok výroby 2010 a neskorší  

- emisná norma EURO 5 a vyššia 

- vozidlá bez reklamných polepov (prípustné len logo dopravnej spoločnosti);  

Spoločné požiadavky na vozidlá kategórie M3, M1, M2: 
Vodiči dopravných prostriedkov budú mať počas poskytovania tohto súboru služieb povinnosť viesť knihu 
jázd, pričom absolvovanie každej jazdy (a jej časového harmonogramu) bude svojím podpisom potvrdzovať 
určený pracovník verejného obstarávateľa (objednávateľa). 
Cena za aktivitu zahŕňa okrem pohonných hmôt, ceny za prepravu aj úhradu všetkých poplatkov za 
parkovanie, diaľničných poplatkov, mýta a iných poplatkov v súvislosti s užívaním ciest a diaľnic.  
Požiadavky na bezproblémové využite vozidla a zúčtovanie jeho použitia: 
Vozidlá bude potrebné pristaviť v určenú hodinu a na určené miesto.  
Počet hodín sa začína rátať od pristavenia vozidla, pričom sa účtuje aj každá začatá hodina.  
Objednané a účtované budú vždy jednotlivé hodiny.  
Zadanie presného časového harmonogramu verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi minimálne 2 
pracovné dni pred plánovaným poskytnutím vozidiel.  
Požiadavky na vozidlo: 
Úspešný uchádzač je povinný vozidlá používané na plnenie predmetu zmluvy udržiavať čisté, najmä zvnútra 
povysávané a umyté, zvonku umyté, a to vždy pred prvým pristavením vozidla v deň, kedy sa bude používať na 
plnenie predmetu zmluvy. 

Požiadavky na personál:  
 



 

 

Súčasťou poskytovania dopravných služieb bude aj poskytnutie služby dispečera/kontaktnej osoby na 
manažment dopravy všetkých vyššie vymenovaných stretnutí podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, 7 dní 
v týždni, aj mimo pracovných hodín (t.j. pohotovosť dispečera/kontaktnej osoby v režime 24/7).  
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby osoby, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb (vodiči) jazdili v 
protokolárne primeraných uniformách pozostávajúcich z obleku, košele a kravaty.  
 

B. ZABEZPEČENIE NÁJMU KONFERENČNÝCH PRIESTOROV A ZABEZPEČENIE CATERINGU 

A SLUŽIEB S TÝM SPOJENÝCH POČAS ROKOVANÍ  

 
Na podujatia Ministerstva vnútra SR bude potrebné zabezpečiť nájom konferenčných priestorov/sál na úrovni 
zodpovedajúcej medzinárodným štandardom2 s umiestnením v Bratislave, vybavených potrebným zariadením 
a technikou, s poskytnutím variability usporiadania stolov a sedenia v rozsahu:  
 

- 1x konferenčná sála s kapacitou do 80 osôb  
- 1x konferenčná sála s kapacitou do 130 osôb, 
- 2x pracovná miestnosť vybavená IT technikou.  

 
Na tieto podujatia bude taktiež potrebné zabezpečiť catering a služby s tým spojené pre účastníkov podujatí na 
expertnej a pracovnej úrovni v rozsahu občerstvení/coffee breakov a obedov formou bufetových stolov. 
Konkrétne požiadavky na vybavenie konferenčných sál a počítačových miestností, ako aj na rozsah a zloženie 
cateringu sú špecifikované v časti B1 – Špecifikácia požiadaviek pre jednotlivé konferenčné priestory a v časti 
B2 – Špecifikácia požiadaviek na catering.  
   
Tabuľka č. 2: Základné požiadavky na konferenčné priestory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B1: Špecifikácia požiadaviek pre jednotlivé konferenčné priestory:  
 

Všeobecné požiadavky na konferenčné priestory:  
                                                      
2 Konferenčné priestory musia byť reprezentatívne  a zodpovedajúce úrovni obvyklej pri spoločenských a pracovných 
podujatiach medzinárodného formátu. 

Miestnosť Termín  Počet 
účastn
íkov 

Sedenie  Ozvučenie  Šatňa  Tlmočenie 

Konferenčná 
miestnosť 
s kapacitou 
do 80 osôb 

september 
2016 (2dni) 

70 Typ „U“: hlavný 
stôl 8, zvyšok 62 

70 
mikrofónov, 
resp. 1 
mikrofón na 
dvoch vedľa 
seba 
sediacich 
účastníkov 

áno nie 

 
Konferenčná 
miestnosť 
s kapacitou 
do 130 osôb  
 

13.-
14.07.2016 

120 Ženeva: hlavný 
stôl 60, ostatok 60 

60 mikrofónov 
za hlavným 
stolom,  

áno áno, slúchadlá 
120   

 
14.-
15.12.2016 

 
125 

Typ „U“, resp. 
„Ženeva“ sedenie: 
hlavný stôl 7, 
zvyšok 52 + po 
obvode miestnosti 
(bez stola) 66 

7 mikrofónov 
za hlavným 
stolom, po 
stranách 1 
mikrofón na 2 
vedľa seba 
sediacich 
účastníkov, 1 
bezdrôtový 
mikrofón pre 
účastníkov 
sediacich po 
obvode 
miestnosti  

 
áno 

 
áno, slúchadlá 
125 



 

 

 
- bezbariérový vstup do priestorov a sociálnych zariadení,  
- konferenčné priestory sa musia nachádzať v Bratislave, konkrétne Bratislava - mestská časť Staré mesto,   
- konferenčné priestory musia byť klimatizované, osvetlené a ozvučené (mikrofóny a reproduktory), 
- konferenčné priestory musia byť pripravené a prístupné minimálne jednu hodinu pred začatím toho ktorého 

rokovania,  
- v konferenčných priestoroch musí byť dostupné bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet,  
- počas nájmu konferenčných priestorov je oprávnená osoba poskytovateľa povinná zabezpečiť 

bezodkladné odstránenie všetkých problémov týkajúcich sa priestorov a didaktickej techniky,  
- pred začatím každého rokovania musí byť umožnené umiestniť logá, roll-up bannery a vykonať označenie 

konferenčných miestností v súlade s vizuálom SK PRES 2016 pred vstupom do prenajatých konferenčných 
miestností a v priestoroch konferenčných miestností, strpieť umiestnenie týchto predmetov počas rokovaní 
a bezpečne ich uskladniť do ďalších rokovaní, 

- prístup k hygienickým a čistým sociálnym zariadeniam a zabezpečenie obvyklého vybavenia sociálnych 
zariadení, a to najmä mydlom, papierovými utierkami alebo sušičom rúk a toaletným papierom, 

- zabezpečiť službu šatne. 
 
Materiálno-technické požiadavky na konferenčné / priestory/ pracovné miestnosti  

- priestory musia byť vybavené didaktickou technikou – dataprojektor, premietacie plátno, notebook s 
nainštalovaným programom PowerPoint, 1x flipchart,  

- káblové rozvody, 
- do priestorov je potrebné zabezpečiť 3 premietacie monitory/obrazovky s uhlopriečkou min. 60 palcov, 

ktoré budú umiestnené v strede miestnosti  
- ozvučenie miestnosti (v rozsahu a v termínoch podľa tabuľky č. 2) 
- príslušný mobiliár zodpovedajúci konferenciám medzinárodnej úrovne, s poskytnutím variability 

usporiadania stolov a sedenia (podľa tabuľky č.2.) 
- inštalácia a servis techniky počas trvania podujatia,  
- obslužný personál materiálno-technického zabezpečenia musí byť k dispozícii počas celej doby trvania 

podujatia, 
- pri podujatiach s tlmočením je potrebné zabezpečiť 2 x tlmočnícku kabínu s technikou (t.j. slúchadlá)  

pre delegátov (v termínoch a v počte uvedenom v  tabuľke č. 2).  
 
Požiadavky na pracovné miestnosti  

- pracovná miestnosť, ktorá bude slúžiť ako sekretariát podujatí, musí byť vybavená IT technikou: 1x počítač 
(so softvérom a prístupom na internet), 1x multifunkčná tlačiareň,  1x kopírka, 1 x skener (príp. kopírka 
a skener v jednom zariadení), 1x skartovač papiera 

- pracovná miestnosť, ktorá bude slúžiť pre delegácie ako počítačová miestnosť, musí byť vybavená IT 
technikou: minimálne 1 počítač so softvérom a prístupom na internet (max. 3 počítače),  1x multifunkčná 
tlačiareň,  1x kopírka, 1 x skener (príp. kopírka a skener v jednom zariadení), 1x skartovač papiera. 

 
Tlmočnícke služby zabezpečuje verejný obstarávateľ.  

 
Požiadavky na jedáleň:  

- kapacita miest na sedenie pre cca. 130 ľudí  
- jedáleň sa musí nachádzať v tých istých priestoroch, v ktorých bude prebiehať rokovanie počas 

jednotlivých podujatí,  
- priestory jedálne musia spĺňať úroveň zodpovedajúcu medzinárodným štandardom.  

 
 
B2: Špecifikácia požiadaviek na catering:  
 
Cateringové služby budú poskytované v konferenčných priestoroch podujatí prenajatých pre daný účel, alebo ich 
bezprostrednej blízkosti (v rámci tej istej budovy). Verejný obstarávateľ požaduje catering v rozsahu 
občerstvenia (coffee breakov) a obedov podávaných bufetovým spôsobom v nasledovnom rozsahu: 
 



 

 

Tabuľka č. 3: Rozpis termínov a rozsahu cateringu: 
Termín  Počet 

dní  
Počet 
coffee -
breakov 
za 
podujatie 

Coffee-
break 
v čase: 

Počet 
obedov 
za 
podujatie 

Obedy v  
čase:  

Počet 
účastníkov  

13.07.2016 1 2 10:00-
10:30, 
15:00 -
15:30 

1 12:30-13:30 120  

14.07.2016 0,5 1 10:00-10:30  1 12:30-13:30 120  

september 
2016 

2 4 10:15-
10:45, 
15:00-15:30 

2 12:30-13:30 80  
 

15.12.2016 0,5 1 10:30-11:00 1 12:00-13:00 130 
 

 

Tabuľka č. 4: Požiadavky na zloženie občerstvenia (coffee –breaku): 

Jedlo/nápoj m.j. Množstvo na 1 
účastníka 

Nealkoholické nápoje  

Minerálka – perlivá, jemne perlivá, neperlivá (Bonaqua, 
Rajec, Zlatá studňa alebo ekvivalent) 

0,5l/ks 1 

Teplé nápoje  

Káva (čerstvo pražená, pripravovaná v presso kávovaroch 
100% Arabica alebo ekvivalent) 

7 g/porcia  1 

Výber z čajov (zelený, ovocný, čierny – Teekanne, Mistral 
alebo ekvivalent)    

7 g/porcia  1 

Slané pečivo 

Rôzne druhy banketového pečiva vrátane celozrnného 30g/ks 3 

Obložený chlebík  85g/ks 2 

Sladké pečivo  

Domáce štrúdle – jablková, tvarohová  100g/ks 1 

Ovocie   

3 druhy čerstvého kusového ovocia 100 g 1 

Pochutiny (hygienicky balený cukor, med, smotana do kávy) – po 1 ks na účastníka  

 

 

Tabuľka č. 5: Požiadavky zloženie obeda podávaného bufetovým spôsobom: 

Jedlo/nápoj Merná jednotka  na 1 
účastníka 

Polievka 
2 rôzne druhy 

0,25l/osoba 

Hlavné jedlá 

Mäsité 
výber z 2 rôznych druhov 

250 g mäso v surovom stave 
+ 200 g príloha /osoba 

Bezmäsité/vegetariánske 300g/osoba  

Šalátový bar 
Výber rôznych druhov šalátov vrátane zálievok 

80g/osoba 

Dezertný bar 
Výber z 2 rôznych druhov dezertov 

50g/ks 

Nealkoholické nápoje 



 

 

Minerálna voda – kombinácia nesýtená, jemne sýtená, sýtená 
/napr. Bonaqua, Rajec, Zlatá studňa alebo ekvivalent/ 

0,50 l/ks 

Džúsy  - pomaranč, jablko, multivitamín 100% /napr. Relax, Rauch 
alebo ekvivalent/ 

0,30l/ks 

 

V niektorých prípadoch bude pravdepodobne potrebné aj zabezpečenie uvítacieho stretnutia vo forme 

neformálnej večere alebo čaše vína. V prípade záujmu zo strany verejného obstarávateľa o uvítacie 

stretnutie bude presné určenie dátumov, miest konania a ďalších požiadaviek na jeho uskutočnenie 

v dostatočnom časovom predstihu oznámené úspešnému uchádzačovi. Verejný obstarávateľ po 

vzájomnej dohode zmluvných strán určí miesto konania uvítacieho stretnutia formou objednávky, ktorú 

dodá minimálne 10 pracovných dní pred podujatím. Po vzájomnej dohode úspešný uchádzač 15 

pracovných dní pred konaním podujatia predloží minimálne 2 návrhy miesta konania uvítacieho stretnutia 

a 3 návrhy menu neformálnej večere, resp. čaše vína. 

 

Tabuľka č. 6: Požiadavky na zloženie neformálnej večere: 

Jedlo/nápoj M.j./osoba 

Prípitok 

Hubert De Luxe alebo slivovica – Bošácka, Jelínek alebo 
ekvivalent    

0,1l alebo 0,05l 

Predjedlo 

Teplé – variácie mäsových, syrových, zeleninových predjedál  
Studené – variácie mäsových, syrových, zeleninových predjedál 

120g 

Hlavné jedlá 

Mäsité 
výber z min. 2 rôznych druhov (kuracie, teľacie, jahňacie, 
hovädzie, bravčové, kačacie, losos, tuniak) 

250g mäso v surovom stave  

Bezmäsité/vegetariánske  300g  

Prílohy 

Dusená ryža alebo zemiaková príloha 
Zeleninová príloha - dusená zelenina alebo malý miešaný šalát 

200g 

Dezert 

Výber z 2 rôznych druhov dezertov 120g 

Nápoje 

Nealkoholické nápoje 
Voda s citrónom v džbánoch na stole  
Minerálna voda – podľa výberu - kombinácia nesýtená, jemne 
sýtená, sýtená minerálna voda,  
Cola, Tonic, Fanta, Sprite alebo ekvivalent  

0,50 l 

Víno  
Biele alebo červené víno (Mrva&Stanko, Matyšák, Pavelka 
&Sobolič, Elesko Modra alebo ekvivalentné akostné víno)  

0,20l 

Teplé nápoje  
Káva (čerstvo pražená, pripravovaná v presso kávovaroch s 
obsluhou 100% Arabica alebo ekvivalent) 
Čaj (zelený, ovocný, čierny – Teekanne, Mistral alebo ekvivalent)  

7g 

 

Tabuľka č. 7: Požiadavky na čašu vína 

Jedlo/nápoj M.j./osoba Množstvo na 1 
účastníka 

Pochutiny   

Obložený chlebík  85g 2 

Domáce štrúdle – jablková, tvarohová  100g 1  

Nápoje M.j./osoba  

Nealkoholické nápoje 
Voda s citrónom v džbánoch na stole  

0,50l 1 



 

 

Minerálna voda – podľa výberu - kombinácia nesýtená, jemne sýtená, 
sýtená minerálna voda, Cola, Tonic, Fanta, Sprite alebo ekvivalent  

Víno  
Biele alebo červené víno (Mrva&Stanko, Matyšák, Pavelka &Sobolič, 
Elesko Modra alebo ekvivalentné akostné víno)  

0,20l 1 

Teplé nápoje  
Káva (čerstvo pražená, pripravovaná v presso kávovaroch s obsluhou 
100% Arabica alebo ekvivalent) 
Čaj (zelený, ovocný, čierny – Teekanne, Mistral alebo ekvivalent)  

7g 1 

 

Verejný obstarávateľ na zabezpečenie predmetu zákazky požaduje:  

- podávať jedlá a dietetické jedlá podľa požiadavky verejného obstarávateľa,   

- dodržiavať pri plnení predmetu zákazky zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- vyrobiť, baliť, skladovať, manipulovať a prepravovať potraviny, ktoré sa budú poskytovať v rámci 

cateringu, v súlade so zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 

príslušnými vykonávacími predpismi k tomuto zákonu a ďalšími záväznými predpismi súvisiacimi s 

plnením predmetu zmluvy,  

- poskytnúť požadovanú kvalitu potravín a surovín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v 

znení neskorších predpisov, príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ďalších 

všeobecne záväzných predpisov,  

- baliť jedlá a potraviny poskytované pri cateringu len v obaloch, ktoré neovplyvňujú ich kvalitu a 

chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi,  

- zabezpečiť, aby všetky požadované a objednané položky pri bufetovom obede a coffee breakoch 

boli priebežne dopĺňané po dobu ich konania,   

- priebežne sledovať a dopĺňať, čistiť a upravovať zásobníky prípadných dávkovačov alebo strojov, a 

tak dosiahnuť účel plnohodnotného cateringu, 

- dodržiavať pri výrobe a manipulácii s potravinami poskytovanými pri cateringu všeobecné 

hygienické požiadavky podľa Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o 

hygiene potravín a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa 

ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, a niektoré osobitné 

hygienické požiadavky podľa Potravinového kódexu Slovenskej republiky,  

- dodržiavať hygienické zásady počas prípadného prevozu stravy a dodržiavať teplotu stravy pri 

výdaji stravy a zabezpečiť kontrolu teploty potravín a jedál prístrojmi zodpovedajúcim normám STN 

EN 12830, STN EN 13485 a STN EN 13486,  

- udržiavať používané plochy pre stravovanie v čistote a poriadku, bez znečistenia, rozsypaného 

jedla alebo rozliatych nápojov,  

- zabezpečiť, aby pulty na občerstvenie (pre coffeebreak) boli v bezprostrednej blízkosti 
konferenčnej miestnosti,  

- aby sa jedáleň na poskytnutie obedov nachádzala v tých istých priestoroch, v ktorých budú 
prebiehať podujatia, 

- strpieť kontrolu povereného pracovníka verejného obstarávateľa a poskytnúť mu súčinnosť 

potrebnú pri plnení úloh vyplývajúcich mu z jeho funkcie.  

 

Pri poskytovaní cateringu verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť aj služby súvisiace s 

cateringom, a to najmä:  

- prípadnú prepravu jedál do miesta podávania cateringu (ak nebudú pripravované na mieste, t.j. v  

budove, v ktorej sa podujatia budú konať, ktorá bude súčasťou cenovej ponuky uchádzača),   

- dodanie, montáž a rozloženie stolov (okrúhle stoly, obdĺžnikové stoly, stand-by stoly v rozsahu s 

prihliadnutím na počet osôb, ktorým budú poskytované cateringové služby), 

- dodanie látkových obrusov a sukní na stoly a stand-by stoly, látkových obrúskov a papierových 

obrúskov,  

- zabezpečenie dostatku príborov, riadu a iného materiálu (servítok a pod.) vzhľadom na počet osôb, 



 

 

pre ktoré sa bude poskytovať catering a jeho skladovanie vhodným spôsobom,  

- poskytnutie vybavenia pre prípravu pokrmov a inventár pre poskytovanie kompletných služieb s 

prihliadnutím na počet osôb, ktorým budú poskytované cateringové služby, a to najmä stoly, 

mobilné vozíky, lunch boxy, stoličky, obrusy, šálky, sklenené poháre, príbory, obrúsky plátené a 

papierové, pomocný inventár (karafy, tácky, chladiče, izolačné obaly, košíky/ koše na pečivo, 

napichovátka), cheffing, etažérky, kliešte na mäso, drobný stolný inventár (cukorničky, solničky, 

koreničky, dochucovacie sety), inventár s izolačnými vlastnosťami, tepelné zdroje, grily s 

odsávaním, zdroje a rozvody elektriny, odpadová technika a zariadenia, barové chladničky, 

chladiace vitríny cukrárenské a šalátové, 

- za účelom overenia odbornosti personálu úspešný uchádzač predloží zoznam členov personálu so 

životopisom preukazujúcim požadované podmienky najneskôr 2 pracovné dni pred podujatím 

- verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť dostatočný počet členov personálu podľa rozsahu 

podujatia, ktorého členovia budú v jednotných uniformách/oblečení s menovkami. 

 

Uchádzač je povinný zabezpečiť dostatočný počet personálu, mobiliáru a inventáru na zabezpečenie 
kvalitného a bezproblémového priebehu poskytovania cateringových služieb počas jednotlivých podujatí.  
 
Úspešný uchádzač je povinný dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci členov personálu, 

zabezpečiť stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov 

pracovného procesu alebo prostredia na členov personálu v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. zákona 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

Úspešný uchádzač podpísaním zmluvy akceptuje, že si verejný obstarávateľ môže zabezpečiť služby a 
tovary, ktoré nie sú uvedené v rámci špecifikácie predmetu zákazky vo vlastnej réžii a na vlastné 
náklady, pričom sa úspešný uchádzač zaväzuje obstarávateľovi poskytnúť primeranú súčinnosť. 
 

C. SLÁVNOSTNÁ VEČERA 
 

Súčasťou organizácie podujatí Ministerstva vnútra SR počas SK PRES bude aj zabezpečenie slávnostnej 
večere pre členov zahraničných delegácií na príslušnej protokolárnej úrovni3. Slávnostná večera bude 
pozostávať z prípravy a servírovania teplých a studených jedál a s tým spojených služieb. V niektorých 
prípadoch bude súčasťou večere sprievodný spoločenský program.  
 
Požiadavky na lokalitu konania slávnostnej večere: 

 Bratislava, mestská časť Staré mesto (historické centrum) 

 Bratislava - Apponyiho palác (spojenie so sprievodným programom)  

 Bratislava, mestská časť Devín, v pešej vzdialenosti nie viac ako 10 minút chôdze od prístavu, 
prípadne možnosť podávania slávnostnej večere na palube lode. 

 Hrad Červený kameň (spojenie so spoločenským programom) 

 Iné (podľa požiadaviek verejného obstarávateľa) 
 
Požiadavky na kapacitu reštauračného zariadenia:  

 14 – 200 osôb, v závislosti od podujatia 
 
Termíny, preferujúce lokality konania slávnostnej večere a predpokladané počty účastníkov sú uvedené 
v  tabuľke č. 9. Uchádzač je povinný zabezpečiť vhodné reštauračné zariadenia, ktoré sú schopné uskutočniť 
slávnostnú večeru pre daný počet osôb (v závislosti od podujatia), v uvedených lokalitách a termínoch.  
 
Verejný obstarávateľ po vzájomnej dohode zmluvných strán určí miesto konania slávnostnej večere vo vyššie 
uvedených lokalitách formou objednávky, ktorú dodá minimálne 10 pracovných dní pred podujatím.  

                                                      
3
 Slávnostná večera musí protokolárne zodpovedať úrovni slávnostnej večere vyšších štátnych úradníkov. Začiatok večere 

je obvykle určovaný medzi 18,00 - 21,00 hodinou. Miesto konania slávnostnej večere má byť dokonale čisté a osvetlené, vo 
vkusne zariadenom priestore. Na stoloch je prestretný obrus bielej alebo pastelovej farby, vkusne zladené obrúsky, 
jedálenský servis, poháre, príbory, dekorácie (kvety, svietniky) atď. 



 

 

 
Rozpis špecifických požiadaviek a zloženia menu (na základe tabuľky č.8) na jednotlivé podujatia spolu počtom 
osôb a požiadavkami na spoločenský program (v prípade, ak sú slávnostná večera a spoločenský program 
prepojené) sú uvedené v samostatnej tabuľke č. 9. 
 
Tabuľka č. 8: Požiadavky na zloženie slávnostnej večere: 

Jedlo/nápoj M.j./osoba 

Prípitok 

Hubert De Luxe alebo slivovica – Bošácka, Jelínek alebo 
ekvivalent    

0,1l alebo 0,05l 

Predjedlo 

Teplé – variácie mäsových, syrových, zeleninových predjedál  
Studené – variácie mäsových, syrových, zeleninových predjedál 

120g 

Polievka 

2 rôzne druhy - mäsový vývar, zeleninová polievka ako alternatíva   0,25l 

Hlavné jedlá 

Mäsité 
výber z min. 2 rôznych druhov (teľacie, jahňacie, hovädzie, 
bravčové, kačacie, losos, tuniak) 

250g mäso v surovom stave  

Bezmäsité/vegetariánske  300g  

Prílohy 

Dusená ryža alebo zemiaková príloha 
Zeleninová príloha - dusená zelenina alebo malý miešaný šalát 

200g 

Dezert 

Výber z 2 rôznych druhov dezertov – napr. nepečený čokoládový 
dezert s ovocím, ovocný cheesecake, Creme brulée, horúce 
maliny so zmrzlinou   

120g 

Nápoje 

Nealkoholické nápoje 
Voda s citrónom v džbánoch na stole  
Minerálna voda – podľa výberu - kombinácia nesýtená, jemne 
sýtená, sýtená minerálna voda,  
Cola, Tonic, Fanta, Sprite alebo ekvivalent  

0,50 l 

Víno  
Biele alebo červené víno (Mrva&Stanko, Matyšák, Pavelka 
&Sobolič, Elesko Modra alebo ekvivalentné akostné víno)  

0,20l 

Teplé nápoje  
Káva (čerstvo pražená, pripravovaná v presso kávovaroch s 
obsluhou 100% Arabica alebo ekvivalent) 
Čaj (zelený, ovocný, čierny – Teekanne, Mistral alebo ekvivalent)  

7g 

 

Uvedené navrhované menu je len orientačné. Špecifikácia menu pred samotným podujatím bude podliehať 
konkrétnym požiadavkám organizátorov a objednávke, najneskôr však 10 pracovných dní pred začatím 
podujatia. Po vzájomnej dohode úspešný uchádzač 15 pracovných dní pred konaním podujatia predloží 
minimálne 2 návrhy miesta konania a 4 návrhy menu slávnostnej večere. 
 
Verejný obstarávateľ má právo adaptovať požadované menu pri každej konkrétnej objednávke, vychádzajúc z 
dietetických, kultúrnych, náboženských, protokolárnych a iných požiadaviek na dané podujatie. 
 
Uchádzač je povinný zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace so zabezpečením slávnostnej večere, najmä: 
- dodanie, montáž a rozloženie stolov (okrúhle stoly, obdĺžnikové stoly v rozsahu s prihliadnutím na počet 

osôb, ktorým budú poskytované cateringové služby) a stoličiek. Zariadenie musí byť schopné zabezpečiť 
okrúhle stoly s kapacitou 10 osôb na jeden stôl. 

- dodanie látkových obrusov a sukní na stoly, látkových obrúskov a papierových obrúskov, kvetinovej alebo 
inej výzdoby, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie slávnostného prestierania  

- zabezpečenie dostatku príborov, riadu a iného materiálu (servítok a pod.) vzhľadom na počet osôb, pre 
ktoré sa bude poskytovať catering a jeho skladovanie vhodným spôsobom,  



 

 

- zabezpečenie prípadnej prepravy jedál do miesta podávania cateringu (ak nebudú pripravované na mieste, 
t.j. v budove, v ktorej sa podujatia budú konať)  

 
Ďalšie požiadavky na stravovacie zariadenie: 
- Schopnosť zariadenia zabezpečiť menu v anglickom jazyku. 
- Nefajčiarske zariadenie. 
- Možnosť uzatvorenia reštauračného zariadenia alebo jeho časti. 
- Možnosť úpravy otváracích hodín v prípade potreby. 
- Možnosť zaradiť do jedálneho lístka špeciality charakteristické pre slovenskú kuchyňu. 
- Schopnosť zariadenia zabezpečiť vyhradené bezpečné miesto s vešiakmi na odloženie odevov, prípadne 

šatňu s dozorom. 
- udržiavať používané plochy pre stravovanie v čistote a poriadku, bez znečistenia, rozsypaného jedla alebo 

rozliatych nápojov,  

- Udržiavať čistotu sociálnych zariadení v priebehu konania podujatia a priebežné dopĺňanie hygienických 
potrieb 

- Schopnosť zariadenia flexibilne reagovať na prípadné zmeny v požiadavkách. 
- dodržiavať pri plnení predmetu zákazky zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- vyrobiť, baliť, skladovať, manipulovať a prepravovať potraviny, ktoré sa budú poskytovať v rámci cateringu, 
v súlade so zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušnými 
vykonávacími predpismi k tomuto zákonu a ďalšími záväznými predpismi súvisiacimi s plnením predmetu 
zákazky,  

- poskytnúť požadovanú kvalitu potravín a surovín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov, príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ďalších všeobecne 
záväzných predpisov,  

- baliť jedlá a potraviny poskytované pri cateringu len v obaloch, ktoré neovplyvňujú ich kvalitu a chránia ich 
pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi,  

- dodržiavať pri výrobe a manipulácii s potravinami poskytovanými pri cateringu všeobecné hygienické 
požiadavky podľa Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín a 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické 
predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, a niektoré osobitné hygienické požiadavky podľa Potravinového 
kódexu Slovenskej republiky,  

- dodržiavať hygienické zásady počas prípadného prevozu stravy a dodržiavať teplotu stravy pri výdaji stravy 
a zabezpečiť kontrolu teploty potravín a jedál prístrojmi zodpovedajúcim normám STN EN 12830, STN EN 
13485 a STN EN 13486. 

 
Požiadavky na obsluhujúci personál: 

Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť dostatočný počet personálu (čašníkov) na zabezpečenie kvalitného 
a bezproblémového priebehu slávnostnej večere – jeden člen personálu na obsluhu maximálne 15 hostí.  
 
Obsluhujúci personál (čašníci) musí byť počas podujatia v jednotnom oblečení s menovkami – muži: čierne 
nohavice, biela košeľa, ženy: biela blúzka, čierna sukňa alebo čierne nohavice. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny počtu osôb v jednotlivých podujatiach (zvýšiť alebo znížiť oproti 
stanoveniu v modelovej špecifikácii). Pri zmenenom počte osôb je úspešný uchádzač povinný dodať pomerné 
množstvo jedál, nápojov, personálu, mobiliáru a inventáru pri dodržaní maximálnej ceny na osobu uvedenej v 
cenovej ponuke. Úspešný uchádzač je povinný dodržať požadované minimálne množstvá porcií jedál a nápojov 
a počtu mobiliáru, personálu a inventáru (t. j. môže ponúknuť aj viac ako je minimálne stanovené.   
 
Verejný obstarávateľ uvedenie predpokladaný počet účastníkov na slávnostnej večeri minimálne 10 pracovných 
dní pred plánovaným podujatím v objednávke. V mimoriadnych prípadoch a v prípadoch vyskytnutia 
neočakávaných okolností je potrebné pozmenenú objednávku doručiť úspešnému uchádzačovi najneskôr do 2 
pracovných dní pred uskutočnením plánovaného podujatia. 
 



 

 

D. SPRIEVODNÝ PROGRAM 

Súčasťou organizácie podujatí Ministerstva vnútra SR počas SK PRES bude aj zabezpečenie sprievodného 
programu pre členov zahraničných delegácií v nasledujúcich variáciách, v závislosti od podujatia: 

1. Výletná plavba po Dunaji (trasa Bratislava-Devín) a späť, ktorá bude zahŕňať:  

- plavbu vyhliadkovou loďou k zrúcaninám hradu Devín, počas ktorej budú mať účastníci výhľad na 

hlavné pamätihodnosti Bratislavy s výkladom sprievodcu,  

- Možnosť slávnostnej večere podávanej na palube lode, 

- Možnosť prestávky na Devíne, počas ktorej prebehne prehliadka zrúcanín hradu,  

- možnosť zabezpečenia plavby loďou aj na spiatočnej trase 

2. Pešia prehliadka v historickom centre Bratislavy, ktorá bude zahŕňať prehliadku hlavných 

monumentov – historickú budovu SND, Slovenská filharmónia, Hlavné námestie (Stará radnica, 

Maximiliánova fontána), Michalská brána, Ventúrska ulica, Dóm sv. Martina.  

3. Prehliadka 

Bratislavy turistickým vláčikom s nasledovnou trasou: Fajnorovo nábrežie / budova Osobného 

prístavu / prípadne miesto podľa dohody, Vajanského nábrežie, nám. Ľ. Štúra,  Mostová ul., 

Jesenského ul., Štúrova ul., Nám SNP, Hurbanovo nám., Hodžovo nám, Kolárovo nám., Radlinského, 

Ivana Karvaša, Štefanovičová, Banskobystrická ul., Hodžovo nám, Palisády, Bratislavský hrad - Pešia 

prehliadka areálu Bratislavského hradu 20 min. - Bratislavský hrad, Zámocká ulica, Kapucínska ul., 

Staromestská ul. Most. SNP, Nábr. Gen. Ľ. Svobodu, Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie, 

Fajnorovo nábrežie / budova Osobného prístavu /, prípadne miesto podľa dohody.  

4. Zabezpečenie prehliadky hradu Červený kameň. Požiadavky na program: 

- lektorovaná prehliadka hradu Červený kameň,  

- dĺžka programu maximálne 60 minút  

- prehliadka hradu v anglickom jazyku  

5. Zabezpečenie prehliadky Apponyiho paláca. Požiadavky na program: 

- Preferovaná lektorovaná prehliadka múzea vinohradníctva a múzea historických interiérov 

v Apponyiho paláci v anglickom jazyku. 

- Možnosť prepojenia so slávnostnou večerou 

6. Iný typ sprievodného programu v prípade nepriaznivého počasia (napr. prednáška o Slovenskej 

republike spolu s premietaním po slávnostnej večeri, návšteva miestnych pivovarov s ochutnávkou pív, 

návšteva vínnych pivníc s degustáciou najlepších slovenských vín, a pod.) 

 
Ďalšie požiadavky na program:  

 možnosť úpravy dĺžky programu a obsahovej stránky programu podľa predstáv verejného obstarávateľa 

(tzn. prispôsobenie prehliadkového okruhu na mieru), 

 zabezpečenie prehliadok a výkladu v anglickom jazyku, 

 možnosť dvoch až troch súbežných prehliadok v prípade väčšieho počtu osôb (tzn. možnosť rozdelenia 

účastníkov na menšie skupiny).  

 
Verejný obstarávateľ formálne potvrdí druh sprievodného programu v objednávke, ktorú dodá minimálne 10 
pracovných  dní pred začatím podujatia. 
 
Požiadavky na turistického sprievodcu:   



 

 

 ovládanie anglického jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca 

pre jazyky – doložiť písomný doklad o dosiahnutom jazykovom vzdelaní (štátna jazyková skúška, príp. 

certifikát z jazykovej vzdelávacej inštitúcie alebo ekvivalent), 

 certifikát (licencia) sprievodcu cestovného ruchu. 

Úspešný uchádzač poskytne minimálne 5 pracovných dní pred podujatím informácie o turistických sprievodcoch 
zabezpečujúcich sprievodný program, ako aj kópiu ich licencie sprievodcu cestovného ruchu a kópiu písomného 
dokladu o dosiahnutom jazykovom vzdelaní.  
 
Rozpis termínov a predbežné požiadavky na sprievodný program na jednotlivé podujatia spolu s počtom osôb sú 
uvedené v samostatne priloženej tabuľke č. 9.   
 
Konkrétne požiadavky na dĺžku trvania, typ a priebeh sprievodného programu, ako aj ďalšie požiadavky s tým 
spojené sa pri jednotlivých podujatiach líšia a budú špecifikované v objednávke na jednotlivé podujatia, ktoré 
budú doručené minimálne 10 pracovných dní pred konaním podujatia.   



 

Tabuľka č. 9: Požiadavky na lokalitu slávnostnej večere a sprievodný program 
 

 
 



 

 

 E. OSTATNÉ NEVYHNUTNÉ SLUŽBY 

Ministerstvo vnútra SR požaduje zabezpečenie komplexných organizačno – technických služieb nevyhnutných 
na zabezpečenie podujatí. Služby vyšpecifikované v opise predmetu zákazky sú verejným obstarávateľom 
stanovené iba ako minimálne. Uchádzač je v prípade potreby a požiadavky verejného obstarávateľa povinný 
poskytnúť aj iné služby: 

 Zabezpečenie hostesingových služieb 

 Zabezpečenie profesionálnych fotografických služieb 

Rozsah a cena týchto služieb budú určené na základe vzájomnej dohody úspešného uchádzača a verejného 
obstarávateľa.  

F. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PODUJATIA  

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť okrem dostatočného počtu kvalifikovaného personálu pre plynulé a 
bezproblémové zabezpečenie podujatí aj  hlavného projektového manažéra a asistentov.  

Hlavný projektový manažér bude osoba zodpovedná za jednotlivé podujatia, ktorá ich komplexne zabezpečí 
a organizačne zastreší a bude osobou zodpovednou za riadenie a koordináciu všetkých zúčastnených strán a 
účastníkov podujatí. Taktiež bude pre verejného obstarávateľa hlavnou kontaktnou osobou za úspešného 
uchádzača pre dané podujatie.  

Hlavný projektový manažér bude fyzicky prítomný po celú dobu trvania podujatí, resp. po celú dobu trvania 
objednaných služieb a nebude v tomto čase hlavným projektovým manažérom iného podujatia ani nebude 
vykonávať inú činnosť, ktorá by mu bránila pri plnení úloh hlavného projektového manažéra. Hlavný projektový 
manažér musí byť schopný komunikovať v anglickom jazyku, požadovaná úroveň minimálne B1 podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Osoby plniace funkciu hlavného projektového 
manažéra musia disponovať vodičským oprávnením skupiny B. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby počas 
trvania podujatí Ministerstva vnútra SR počas SK PRES boli k dispozícii minimálne 2 hlavní projektoví manažéri.  

Asistent bude plniť funkciu podporného personálu, ktorý bude prispievať k plynulému a bezproblémovému 
zabezpečeniu podujatí. Asistent, resp. asistenti musia byť k dispozícii denne od 8.00 do 22.00 hod. za každý 
deň podujatia. Asistenti musia byť schopný komunikovať v anglickom jazyku, požadovaná úroveň minimálne B1 
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Osoby plniace funkciu asistenta musia 
disponovať vodičským oprávnením skupiny B. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby počas trvania podujatí 
Ministerstva vnútra SR počas SK PRES boli k dispozícii minimálne 4 asistenti. 

Úspešný uchádzač bude informovať verejného obstarávateľa o osobách plniacich funkciu asistentov a doloží 
doklad o ich jazykovom vzdelaní minimálne 2 pracovné dní pre konaním podujatia.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Príloha č. 2 k Zmluve č OVO2-2016/000400-33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY ZMLUVY 

 



 

 
 
 
 



 

 

 


