
  

 
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SEP/2019/47  

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 

medzi 

 

Objednávateľom:  

  

Názov:                                   Slovenská agentúra životného prostredia 

Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica   

IČO:    00 626 031 

DIČ:    2021125821  

IČ DPH:                                           SK 2021125821 
Bankové spojenie:                          
IBAN:                                                 

                                                   
Zastúpený:                 RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 

Kontaktná osoba:                         PhDr. Petra Baričová, vedúca odboru VO, tel:  

 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľom: 

 

Obchodné meno:   Agentúra PROSTAFF s.r.o. 

Sídlo:                                     J. Matúšku 2/2303, 05205 Spišská Nová Ves 

IČO:                                        36724068 

DIČ:                                                  2022305956 

IČ DPH:                                  SK 2022305956 

Bankové spojenie:                                 

IBAN:                                                

Zastúpený:                                     Mgr. Róbert Černák, konateľ 

Kontaktná osoba:               Mgr. Róbert Černák, konateľ, tel: 
 

 

(ďalej len ako „poskytovateľ“) 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: 
 
„Edukatívno -  zábavné environmentálne podujatie“ 
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Článok I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb poskytovateľom pre objednávateľa na 
technicko -  organizačné zabezpečenie: 
 
 
„Edukatívno -  zábavné environmentálne podujatie“ 
 

2.  Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy Návrh na plnenie 

kritériá (Opis predmetu zmluvy).  

 

Článok II.  

Čas a miesto plnenia 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v termíne uvedenom v zmysle Prílohy č. 1  tejto 

zmluvy. 

 

2. Služby uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy je poskytovateľ povinný poskytnúť v priestoroch 

podľa miesta konania v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy.  

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje nahlásiť poskytovateľovi presný počet zúčastnených osôb v lehote 

najneskôr 3 pracovné dni pred konaním podujatia, bez toho, aby poskytovateľ 

objednávateľovi účtoval storno poplatky. 

 
Článok III.  

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za  poskytnutie služieb v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy je zmluvnými stranami 

dohodnutá ako cena najvyššia, a to vo výške 68 600,00 EUR bez DPH. Výška 20% DPH je 13 

720,00. Celková cena vrátane DPH je stanovená vo výške 82 320,00 EUR ( slovom 

osemdesiatdvatisíc tristodvadsať Eur.). Rozpis cien za jednotlivé služby je uvedený v prílohe 

č.1 tejto zmluvy. 

 

2. Objednávateľ je povinný cenu dohodnutú v článku III. ods. 1 tejto zmluvy zaplatiť 

poskytovateľovi na základe faktúry poskytovateľa doručenej objednávateľovi. Poskytovateľ 

je oprávnený vystaviť objednávateľovi  faktúry za zabezpečenie služieb uvedených v Prílohe 

č. 1 v troch splátkach: 
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• Prvú zálohovú platbu pred začatím realizácie samotných eventov vo výške 40% 

z celkovej sumy bez DPH : 27 440,00 EUR + DPH. 

• Druhú zálohovú platbu po realizácií piatich eventov vo výške 30% z celkovej sumy 

bez DPH: 20 580,00 EUR + DPH. 

• Tretiu zálohovú platbu po realizácii posledného eventu vo výške 30% z celkovej 

sumy bez DPH:  20 580,00 EUR + DPH. 

 

3. V zmysle článku III. ods. 2 tejto zmluvy je poskytovateľ oprávnený fakturovať len 

objednávateľom skutočne čerpané služby poskytnuté poskytovateľom, t. j. cena dohodnutá 

v článku III. ods. 1 tejto zmluvy bude znížená na cenu za skutočne poskytnuté služby, ak cena 

za takto poskytnuté služby nedosahuje cenu dohodnutú v článku III. ods. 1 tejto zmluvy. 

 

4. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi zálohové platby podľa článku III. ods. 2. tejto 

zmluvy, na poskytnutie služieb uvedených v Prílohe č. 1.  

 
5. Lehota splatnosti prvej zálohovej faktúry vystavenej poskytovateľom za poskytnutie služieb 

uvedených v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy je stanovená na 15 dní od dátumu jej doručenia 

objednávateľovi. Lehota druhej a tretej zálohovej platby za poskytnutie služieb v zmysle 

Prílohy č. 1 tejto zmluvy je stanovená na 30 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.  

 

6. Poskytovateľ predloží objednávateľovi originály faktúry v troch vyhotoveniach. 

 

7. Faktúra musí mať tieto náležitosti: 

• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,IČ DPH, 

• názov a číslo zmluvy,  

• číslo faktúry,  

• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  

• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 

• fakturovanú sumu v EUR, 

• rozpis fakturovaných čiastok, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný 

a variabilný symbol, 

• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

• pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu poskytovateľa. 

 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie, v tomto prípade sa zastaví plynutie lehoty 
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splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

 

Článok IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby uvedené v článku I. tejto zmluvy riadne a včas 

a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve pre počet osôb upresnených objednávateľom 

v zmysle tejto zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetky relevantné informácie o službách 

a aktuálnych cenách služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.  

 

3. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi len objednávateľom skutočne 

čerpané služby poskytnuté poskytovateľom, a to v zmysle platobných podmienok 

dohodnutých v článku III. tejto zmluvy. 

 
4. Objednávateľ je povinný za riadne a včas poskytovateľom poskytnuté služby po doručení 

faktúry vystavenej a doručenej za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve zaplatiť 

poskytovateľovi cenu dohodnutú v článku III. ods. 1 tejto zmluvy. 

 

5. Objednávateľ je povinný upresniť poskytovateľovi presný počet osôb, ktoré sa na 

konkrétnom podujatí vykonávanom v zmysle článku I. tejto zmluvy zúčastnia, a to najneskôr 

3 pracovné dni  pred jeho plánovaným konaním. 

 
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny miest dodania predmetu zmluvy. 

 

 

Článok V.  

Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za 

riadne a včas poskytnuté služby uvedené v článku I. ods. 3 písm. c), d) a e) tejto zmluvy, je 

objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň 

omeškania s platbou splatnej faktúry v zmysle Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  
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2. V prípade, ak poskytovateľ neposkytne služby uvedené v článku I. tejto zmluvy riadne a včas 

v požadovanom rozsahu, kvalite a termíne dohodnutých v tejto zmluve, je poskytovateľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé jednotlivé 

porušenie zmluvných povinností poskytovateľom, a to najneskôr do 5 dní odo dňa jej 

uplatnenia objednávateľom u poskytovateľa.  

 

3. Vznikom povinnosti poskytovateľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie 

je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti 

poskytovateľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta 

sa na náhradu škody nezapočítava. 

Článok VI. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v zmysle čl. II ods. 1 tejto zmluvy,  pričom jej 

platnosť trvá najneskôr do splnenia všetkých záväzkov oboch zmluvných strán. 

 

Článok VII. 

Skončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná a splnením povinností oboch 

zmluvných strán. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí mať 

písomnú formu a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva v tomto 

prípade končí dňom určeným v dohode. 

3. Zánikom tejto zmluvy nezaniká právo zmluvných strán na zaplatenie pohľadávok vzniknutých 

na základe tejto zmluvy, ako ani právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenú 

porušením zmluvnej povinnosti poskytovateľa riadne a včas zabezpečiť služby uvedené 

v článku I. tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

Článok VIII.  

Zodpovednosť za škodu 

 

1. V prípade porušenia povinnosti vzniknutej na základe tohto záväzkového vzťahu, je zmluvná 

strana, ktorá porušila svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy povinná nahradiť škodu tým 

spôsobenú druhej zmluvnej strane, okrem prípadu ak preukáže, že porušenie povinnosti 

bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 
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Článok IX.  

Doručovanie 

 

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami 

touto zmluvou sa doručujú: 

a) poštou, 

b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 

c) osobne. 

 

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto 

zmluvou sa doručujú doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Každá 

zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla podľa 

zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla. 

 

3. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa 

písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa 

adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto 

prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 

 
4. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ 

povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu zmluvnej strany zapísanú v obchodnom 

registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu ods. 3 tohto článku. 

 

5. Písomnosť doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, kedy zmluvná strana zásielku    

       prevzala alebo dňom, kedy odmietla písomnosť prevziať. 

 

 

Článok X.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu podpísanú obidvomi zmluvnými 

stranami. 

 

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných    

dodatkov k tejto zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.  

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 
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dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 

nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie 

sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové 

vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

 

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva 

zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju podpisujú. 

 
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade 

s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda kalendárnym dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia  a Opis predmetu zmluvy 

                                                         

 
 

Za objednávateľa v Banskej Bystrici      Za poskytovateľa v Poprade                 

dňa .................     dňa ................. 

 

 

 

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

RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ                      Mgr. Róbert Černák, konateľ 

Slovenská agentúra životného prostredia                               Agentúra PROSTAFF s.r.o. 
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Príloha č. 1 - Cenová špecifikácia a Opis predmetu zmluvy 

 

Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Bratislava 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 500,00 100,00 600,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skadby 25,00 100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 1190,00 1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00 150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 112,50 900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 1030,00 206,00 1236,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Bratislava) 
 

7000,00 
EUR bez DPH 

 
1400,00 

výška DPH    v 
EUR 

8400,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Dunajská Streda 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 450,00 90,00 540,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skladby 
25,00 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00/ 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00/ 
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50 / 

1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 980,00 196,00 1176,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Dunajská Streda) 
 

6900,00 
EUR bez DPH 

 
1380,00 

výška DPH    v 
EUR 

8280,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Kráľovský Chlmec 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 350,00 70,00 420,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skadby 
25,00/ 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00/ 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00/ 
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50 

/1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00/ 
1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 880,00 176,00 1056,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Kráľovský Chlmec) 
 

6700,00 
EUR bez DPH 

 
1340,00 

výška DPH    v 
EUR 

8040,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Komárno 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 500,00 100,00 600,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skladby 
25,00 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00 
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50 

1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 1030,00 206,00 1236,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Komárno) 
 

7000,00 
EUR bez DPH 

 
1400,00 

výška DPH    v 
EUR 

8400,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Košice 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 500,00 100,00 600,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skadby 
25,00 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00 
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50 

1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 1030,00 206,00 1236,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Košice) 
 

7000,00 
EUR bez DPH 

 
1400,00 

výška DPH    v 
EUR 

8400,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Martin 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 500,00 100,00 600,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skadby 
25,00/ 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00 
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50 

1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 1030,00 206,00 1236,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Martin) 
 

7000,00 
EUR bez DPH 

 
1400,00 

výška DPH    v 
EUR 

8400,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Rimavská Sobota 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

39 
 

Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 360,00 72,00 432,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 



 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skadby 
25,00 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00 
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50 

1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 950,00 190,00 1140,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Rimavská Sobota) 
 

6780,00 
EUR bez DPH 

 
1356,00 

výška DPH    v 
EUR 

8136,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Rožňava 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 
 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 360,00 72,00 432,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skladby 
25,00 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00 
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50 

1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
/1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,0 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 950,00 190,00 1140,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Rožňava) 
 

6780,00 
EUR bez DPH 

 
1356,00 

výška DPH    v 
EUR 

8136,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Svidník 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 350,00 70,00 420,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 
 
 

 4 skadby 
25,00 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00/ 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 

1 celok 
minidisco show 

150,00/  
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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predstavenia 
(40 min.) 

moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/ hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50 

1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
/1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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zabávanie deti 
a pod.) 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 880,00 176,00 1056,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky 
(Svidník) 
 

6700,00 
EUR bez DPH 

      1340,00 
výška DPH    v 

EUR 

8040,00 
EUR s DPH 
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Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
Miesto konania: Žiar nad Hronom 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo  
Cena bez DPH v EUR za položku  

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR  

Grafická návrh 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 

1 ks 10,00 2,00 12,00 

Výroba 
bannera vo 

veľkosti cca 5 x 
cca 8 m 

s pevnými 
okrajmi 

a očkami 
každých cca 30 

cm 
 

1 ks 30,00 6,00 36,00 

Druh služby 
Predpokladané 
množstvo osôb 

Cena bez DPH 
na 1 osobu v 

EUR 

Cena bez DPH 
v EUR za 
položku 

(predpokladaný 
počet) 

Výška DPH v 
EUR 

Cena s DPH za 
položku v EUR 

(predpokladaný 
počet) 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

na mieste 
vyrábaná 

cukrová vata 

300  0,60 180,00 36,00 216,00 

Občerstvenie – 
pre deti 1 x - 

popcorn/pochu
tina 

v ekologickom 
obale 

300 0,60 180,00 36,00 216,00 
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Druh služby Predpokladané množstvo 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo s DPH 

Prenájom 
priestorov cca 

(40x20m) a 
podia vo 

veľkosti cca 6 x 
cca 8 m 

(dostatočne 
široké schody 
z oboch strán 
bez zábradlia) 
s hliníkovou 
konštrukciou 
v zadnej časti 

vo veľkosti cca 
5 x cca 8 m 

1 celok 350,00 70,00 420,00 

Profesionálne 
ozvučenie 

celého 
podujatia 
(interior 

športovej 
haly/resp. 

exterior pre 
max. 1000 ľudí) 

1 celok 550,00 110,00 660,00 

Osvetlenie 
pódia, efekty 
potrebné k 

divadelnému 
vystúpeniu 

(dym, bubliny a 
pod.) 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Zabezpečenie 
profesionálnej 
zdravotníckej 

služby so 
sanitkou počas 

celého 
podujatia 

1 celok 300,00 60,00 360,00 

Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 
 

Cena bez DPH v EUR za položku 
 Výška DPH    

v EUR 
Cena  s DPH v EUR 

za položku 
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Tvorba scenára 
environmentál

neho 
divadelného 
predstavenia 

pre žiakov 
materských 

a základných 
škôl v dĺžke 45-

50 min. 

1  scenár 100,00 20,00 120,00 

Druh služby 
predpokladané

množstvo 

Jednotková 
cena bez DPH v 

EUR 

Cena za 
predpokladané 
množstvo bez 

DPH v EUR 

 Výška DPH    
v EUR 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s DPH v 
EUR 

Tvorba a 
nahrávanie 

skladieb (4 x 3 
min.) pre deti s 
environmentál

nou 
problematikou 

v dĺžke 3 
min./1 skladba 

 4 skadby 
25,00 

1 skladba 
100,00 20,00 120,00 

Umelecké 
prevedenie 
edukatívno-
zábavného 

environmentál
neho 

divadelného 
predstavenie 
s maskotmi/ 

rozprávkovými 
postavičkami 
(min. 6 ľudí) v 

dĺžke 45-50 
min. 

1 predstavenie 
1190,00 

1 predstavenie 
1190,00 238,00 1428,00 

minidisco show 
s rozprávkový

mi 
postavičkami/
maskotmi pred 

začatím 
divadelného 
predstavenia 

(40 min.) 

1 celok 
minidisco show 

150,00 
1 minidisco 

show 
150,00 30,00 180,00 
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moderátor 
počas celého 
podujatia (3 

hod.) 

3 hod. 
moderovania 

100,00/hod. 300,00 60,00 360,00 

8 stanovíšť (4 
súťažného 

charakteru a 4 
tvorivé dielne 
zamerané na 

environmentál
nu 

problematiku 
(personálne 

zabezpečenie=
na stanovišti 

súťažného 
charakteru 

bude prítomný 
jeden 

animátor; pri 
kreatívnom 

stanovišti budú 
prítomní dvaja 

animátori + 
=základný 
materiál 

zabezpečuje 
dodávateľ. 
Zhotovené 

výrobky si deti 
zoberú so 

sebou 

8 stanovíšť 
112,50/ 

1 stanovište 
900,00 180,00 1080,00 

3 iné 
rozprávkové 

postavičky/mas
koti než sú 

v predstavení 
počas celého 

podujatia 
(vítanie detí, 

fotenie sa 
s deťmi, 

zabávanie deti 
a pod.) 

3 
postavičky/mask

oti 

100,00 
1 postavička 

(maskot) 
300,00 60,00 360,00 
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Druh služby 
Predpokladané 

množstvo 

 
Cena bez DPH 

v EUR za 
položku 

 Výška DPH    v 
EUR 

Cena  s DPH v EUR za položku 

zabezpečenie 
maľovania na 
tvár (2 osoby 
na maľovanie 

tvárí + 
zabezpečenie 

materiálu. 
Dĺžka 

maľovania 
počas celého 
podujatia – 

max. 4 hod.) 

1 celok 180,00 36,00 216,00 

Materiál na 
maľovanie tvárí 
detí počas 4 
hodín 

1 celok 200,00 40,00 240,00 

fotokútik 
s neobmedzen
ou tlačou 

1 celok 400,00 80,00 480,00 

Produkčné 
zabezpečenie 
podujatia 
(cestovné 
náklady pre 
ľudí 
zabezpečujúcic
h 
technickú/orga
nizačnú a 
umeleckú časť 
podujatia) 

1 celok 910,00 182,00 1092,00 

Celková cena  v EUR za celý predmet zákazky (Žiar 
nad Hronom) 
 

6740,00 
EUR bez DPH 

 
1348,00 

výška DPH    v 
EUR 

8088,00 
EUR s DPH 
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p.č. Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  
Termín konania: apríl – až september 2019 
 

p.č. 
Edukatívno-zábavné environmentálne podujatie  EUR bez DPH 

 
výška DPH    v 

EUR 
EUR s DPH 

1 
Bratislava 7000,00 1400,00 8400,00 

2 
Košice 7000,00 1400,00 8400,00 

3 
Dunajská Streda 6900,00 1380,00 8280,00 

4 
Svidník 6700,00 1340,00 8040,00 

5 
Komárno 7000,00 1400,00 8400,00 

6 
Kráľovský Chlmec 6700,00 1340,00 8040,00 

7 
Martin 7000,00 1400,00 8400,00 

8 
Rožňava 6780,00 1356,00 8136,00 

9 
Rimavská Sobota 6780,00 1356,00 8136,00 

10 
Žiar nad Hronom 6740,00 1348,00 8088,00 

11 
Celkom spolu za všetky mestá (10 miest) 68600,00 13720,00 82320,00 

 
(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre uskutočnenie predmetu zákazky 

 

Za objednávateľa v Banskej Bystrici      Za poskytovateľa v Poprade                 

 

dňa .................     dňa .................... 

 

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

RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ                      Mgr. Róbert Černák, konateľ 

Slovenská agentúra životného prostredia                               Agentúra PROSTAFF s.r.o. 


