
 

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb č. SAŽP SERP/2018/140 
  

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY 

 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s technicko-organizačným 
zabezpečením: 
- ubytovacích služieb, 
- stravovacích služieb,  
- prenájmu priestorov,   
- prenájmu prezentačnej, ozvučovacej a didaktickej techniky,  
- služieb súvisiacich so zabezpečením odbornej exkurzie vrátane autobusovej dopravy,   
- doplnkových služieb, 
v rámci organizovaného odborného podujatia objednávateľa v nasledovnej špecifikácii:  

 

Predpokladaný termín konania: október – november 2018, počet dní  – 3 pracovné dni 
Lokalita: stredné Slovensko, prírodné prostredie, dobrá dopravná dostupnosť do zariadenia 
Miesto konania: Vyhne, hotel Sitno**** 
Počet účastníkov: cca 100 osôb 

Minimálne požiadavky na zabezpečenie ubytovacích služieb 

Ubytovacie zariadenie minimálne kategórie 3* 
Ubytovanie pre cca 100 osôb na 2 noci, z toho: 

-  pre cca 10 osôb  v jednolôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, nefajčiarske, 
-  pre cca 90 osôb v dvojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom, nefajčiarske, 

uprednostňujeme oddelené postele (nie manželské a ani prístelky).  
 

Minimálne požiadavky na zabezpečenie stravovacích služieb (vrátane reštauračného servisu): 

 
Raňajky 

Počet: 2 x - pre cca 100 osôb - 2. deň a 3. deň  

Formou teplého a studeného bufetu vrátane teplých a studených nápojov - káva, smotana do kávy, 
horúca voda, mlieko, čaj porciovaný vo vrecúškach (čierny, zelený, ovocný), porciovaný cukor 
(hygienicky balený), džús alebo ekvivalent. 
 
Obed  

Počet: 3 x – 1.-3.deň, z toho: 

1x – pre cca 20 osôb 
Výber z dvoch jedál: 
Menu 1: polievka a dva kúsky chleba, 140 g mäsité jedlo (hydinové alebo bravčové alebo hovädzie 
mäso), 200 g príloha (zemiaky alebo ryža alebo cestovina, príp. ich kombinácia), 150 g zeleninový 
šalát, resp. kompót, 0,33 l  nápoj – jemne perlivá minerálka, zákusok alebo ekvivalent. 
Menu 2: polievka a dva kúsky chleba, 220 g bezmäsité jedlo (zeleninové) alebo múčne jedlo (400 
g), 200 g príloha, 150 g zeleninový šalát, resp. kompót, 0,33 l  nápoj – jemne perlivá minerálka, 
zákusok alebo ekvivalent. 
 
1x – pre cca 100 osôb 
Výber z dvoch jedál: 



 

Menu 1: polievka a dva kúsky chleba, 140 g mäsité jedlo (hydinové alebo bravčové alebo hovädzie 
mäso), 200 g príloha (zemiaky alebo ryža alebo cestovina, príp. ich kombinácia), 150 g zeleninový 
šalát, resp. kompót, 0,33 l  nápoj – jemne perlivá minerálka, zákusok alebo ekvivalent. 
Menu 2: polievka a dva kúsky chleba, 220 g bezmäsité jedlo (zeleninové) alebo múčne jedlo (400 
g), 200 g príloha, 150 g zeleninový šalát, resp. kompót, 0,33 l  nápoj – jemne perlivá minerálka, 
zákusok alebo ekvivalent. 
 
1x - pre cca 100 osôb 
Forma „suchého“ obeda v balíčkoch. 
 
Odporúčame:  
Obložené bagety min. 210 g/ks (1 ks/os) – výber z 2 druhov, z toho jeden vegetariánsky,  
nápoj –jemne perlivá minerálna voda – 0,7l/osoba,  
ovocie 1 ks/os., keks alebo čoko-tyčinka 1 ks/os. 
 
 
Občerstvenie/coffee break   

Počet – 3 x - pre cca 100 osôb: 

1. deň (popoludní) a 2. deň alebo 1.deň (popoludní) a 3.deň – podľa programu, pričom 2. alebo 3. 
deň bude coffee break podávaný 2x (dopoludnia aj popoludní) 

Na každý jednotlivý coffee break požadujeme: 
káva, smotana do kávy, porciovaný cukor, horúca voda, čaj porciovaný (čierny, zelený, ovocný), 
minerálna voda jemne perlivá - 0,33l, 1ks/os.,  v sklenených fľašiach (neotvorené, otvárať podľa 
potreby), drobné pečivo - slané a sladké (1 ks sladkého pečiva min 50 g/os. a 1 ks slaného pečiva 
min. 50g/os.), ovocie alebo ekvivalent. 
 
Večera 

Počet: 2 x - pre cca 100 osôb - 1. deň a 2. deň 

1.deň 
Výber z dvoch jedál:  
 
Menu 1: 140 g mäsité jedlo (hydinové alebo bravčové alebo hovädzie mäso), 200 g príloha 
(zemiaky alebo ryža alebo cestovina, príp. ich kombinácia ), 150 g zeleninový šalát, resp. kompót, 
0,33 l nealkoholický nápoj na osobu, zákusok alebo ekvivalent. 
Menu 2: 220 g bezmäsité jedlo (zeleninové) alebo múčne jedlo (400 g), 200 g príloha, 150 g 
zeleninový šalát, resp. kompót, 0,33 l  nealkoholický nápoj na osobu, zákusok alebo ekvivalent. 
 
2.deň  
Výber z dvoch jedál:  
Menu 1: 140 g mäsité jedlo (hydinové alebo bravčové alebo hovädzie mäso), 200 g príloha 
(zemiaky alebo ryža alebo cestovina, príp. ich kombinácia), 150 g zeleninový šalát, resp. kompót, 
0,33 l nealkoholický nápoj na osobu, zákusok alebo ekvivalent. 
Menu 2: 220 g bezmäsité jedlo (zeleninové) alebo múčne jedlo (400 g), 200 g príloha, 150 g 
zeleninový šalát, resp. kompót, 0,33 l  nealkoholický nápoj na osobu, zákusok alebo ekvivalent. 
 
Alebo: 

 
Formou studeného a teplého bufetu. 
 



 

Odporúčame: šunkové nárezy so zeleninovou oblohou, syrové nárezy s ovocnou oblohou, šaláty 
ovocné, zeleninové, dezerty, banketové pečivo a chlieb, teplé jedlá s prílohami – mäsového aj 
zeleninového typu vhodné aj pre vegetariánov. 
Nápojový stôl: minerálna voda jemne perlivá (0,5 l/os.) a výber min. z 3 druhov džúsov (0,5 l/os./z 
3 druhov spolu) 
 
Objednávateľ upresní požadovaný typ večere v rámci 2. dňa bezodkladne po podpise 
zmluvy (nakoľko zabezpečenie stravy počas trvania podujatia záleží od programu 
podujatia). 
 

Požiadavky na prenájom priestorov  

Požadované priestory: 
� 1 konferenčná miestnosť s kapacitou 100 miest, vybavená stoličkami a stolmi na písanie 

(školské sedenie) a požadovanou technikou – na 3 dni (1.deň popoludní, 2.deň celý, 3.deň 
dopoludnia),  s prípadnou možnosťou jej využitia na realizáciu spoločenského večera. Ak takáto 
možnosť nebude, požadujeme prenajať: 

� 1 samostatnú spoločenskú miestnosť s kapacitou 100 miest pre potreby večerného 
programu, vybavenú stoličkami a požadovanou technikou - na 1 večer 

� 1 miestnosť pre organizátorov podujatia pre potreby uskladnenia materiálov a pomôcok. – 
na 3 dni (1.deň popoludní, 2.deň celý, 3.deň dopoludnia) 

 
 
Priestory pri vstupe do konferenčnej  miestnosti vybavené 6 prezentačnými panelmi s minimálnymi 
rozmermi 70 x 100 cm na umiestnenie posterov (prezentačné panely zabezpečí poskytovateľ 
služieb). 
 

Požiadavky na prenájom techniky  

Požadovaná technika v konferenčnej miestnosti: 1 dataprojektor, 1 notebook, 1 premietacie plátno, 
v prípade potreby ozvučovacia technika (tzv. malý zvuk), min. 1 mikrofón, pripojenie na internet, 
flipchart, technická obsluha - na 3 dni (1. deň popoludní, 2. deň celý deň, 3.deň dopoludnia) 

Požadovaná technika v spoločenskej miestnosti: prezentačná technika – 1 notebook, 2 mikrofóny,  
1 dataprojektor, 1 premietacie plátno, ozvučovacia technika, technická obsluha – na 1 večer 
 

Zabezpečenie odbornej exkurzie  

Exkurzia sa bude konať pravdepodobne 2. alebo 3. deň podujatia – záleží od programu. Miesto 
konania max. do 30 km od miesta konania podujatia, v prírodnom externom prostredí, resp. 
v interiéri (v prípade nepriaznivého počasia). 
 
V prípade potreby bude potrebné zabezpečiť aj vstupné a autobusovú dopravu klimatizovaným 
autobusom  pre 100 osôb, nesmie byť starší ako 10 rokov. Predpokladaný rozsah státia max. 4 
hodiny. 
Autobusová preprava - trasa, čas a miesto pristavenia budú upresnené po vzájomnej 
dohode verejného obstarávateľa a poskytovateľa služieb. 
 

Ďalšie požiadavky a informácie objednávateľa 

� dobré dopravné spojenie do zariadenia (autobus, vlak – častejšia frekvencia spojenia do 
zariadenia), 



 

� bezplatné parkovanie pre účastníkov podujatia (cca parkovacích 20 miest), 
� pod počtom účastníkov sa rozumie celkový počet účastníkov podujatia vrátane prednášajúcich 

a programovo-organizačných pracovníkov objednávateľa, 
� možnosť bezplatného pripojenia na internet v priestoroch zariadenia, 
� objednávateľovi bude (v prípade potreby) umožnené zabezpečiť úpravu priestorov a inštaláciu 

výstav deň vopred, 
� objednávateľ požaduje sklenené poháre, šálky, nerezové lyžičky na kávu a čaj, 
� objednávateľ nahlási skutočný počet osôb – účastníkov 2 dni pred konaním podujatia bez toho, 

aby poskytovateľ služieb účtoval storno poplatky, 
� súčasťou ceny za ubytovanie bude aj daň z ubytovania, 
� fakturované budú len skutočne čerpané služby, 
� objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu (obsahovú či časovú) z objektívnych 

dôvodov. V prípade takýchto okolností je objednávateľ oprávnený operatívne presunúť 
jednotlivé služby podľa potreby a programu. 

� Počas celej realizácie zákazky je poskytovateľ služieb  povinný konzultovať práce 
s objednávateľom. 

 
 
Zdroj financovania:  
Národný projekt: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania 
kvality životného prostredia na Slovenska 


