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                                                                                                                    Príloha č. 1 Rámcovej dohody 

 

  

Špecifikácia a rozsah poskytovaných služieb 
 
 

Všeobecné vymedzenie predmetu  Rámcovej dohody 
Organizácia podujatia so zabezpečením ubytovania a stravovania. 
 

Predmetom tejto rámcovej dohody je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-
organizačným zabezpečením v rámci: 
 

- priestorového zabezpečenia - prenájom kongresových a workshopových  priestorov 

- technického zabezpečenia - tlmočníckej a prezentačnej techniky, doplnkovej techniky a 

doplnkových služieb 
- zabezpečenie ubytovacích služieb  
- zabezpečenie stravovacích a cateringových služieb   
- zabezpečenie prezentačných stolov a ich umiestnenie v priestoroch konania konferencie,  

 

V rámci technicko-organizačného zabezpečenia je poskytovateľ povinný vykonať rezerváciu termínu 

v danom konferenčnom, ubytovacom a stravovacom zariadení. Ubytovanie pre účastníkov je potrebné 

technicko-organizačne zabezpečiť v rámci ubytovacieho zariadenia/hotela, kde sa bude konať 

príslušná organizovaná konferencia.   

 

Poskytovateľ je povinný  zabezpečiť priestory, ubytovanie a stravovanie pre predpokladaný počet 

účastníkov konferencie , ktorý je v počte min. 10 a max. 200 osôb. Presný počet účastníkov bude daný 

najneskôr  týždeň pred dátumom konferencie. Pred každým podujatím objednávateľ zadefinuje 

požiadavku v objednávke. Počet osôb, sedenie, stravu, technické a tlmočnícke požiadavky.  

 

Objednávateľ požaduje zabezpečiť: 

- miestnosti pre usporiadanie tlačovej besedy  

- označenia priestorov konferencie 

- možnosť ponechať batožinu  účastníkov v šatni stráženej personálom až do skončenia podujatia aj po 

odubytovaní. 

 

 
1. Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením 

prenájmu priestorov a prezentačnej techniky určených/ej na organizovanie podujatí  
 
 
Minimálne požiadavky na technicko-organizačné zabezpečenie prenajímaných priestorov:    
 KONGRESOVÁ MIESTNOSŤ 
 
Kategória, resp. trieda ubytovacieho zariadenia/hotela v ktorom bude technicko-organizačne 
zabezpečené prenajímanie priestorov min. 4 **** kvalite.  
 
Poskytovateľ technicko-organizačne zabezpečí priestor pre účastníkov organizovaných podujatí od min. 10 
do max. 200 osôb. Presný počet účastníkov poskytne objednávateľ min. týždeň pred začiatkom podujatia. 

 
- účel: organizovanie konferencie. 
 
                  Základné vybavenie:  

- registračný pult umiestnený mimo hlavnej kongresovej miestnosti, vrátane pomocného 

personálu  
 

- príslušný počet stoličiek a stolov na písanie podľa sedenia typu školské, divadelné 
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alebo Ženeva 
 

- ozvučenie priestoru na dosiahnutie rovnomerného pokrytia zvuku po celej ploche sály v 
celom zvukovom spektre  

- ozvučenie predsedníckeho stola a rečníckeho pultu – stacionárne mikrofóny  
 

- Technické vybavenie:  
- projektor svetelný výkon min. min.5500 ANSI lumenov, pri miestnosti 100 a viac ľudí. 
- plátno na premietanie min. o rozmere 300 x 480 pri miestnosti 100 a viac ľudí alebo 

ekvivalent.. 
- TV 42“ HFL5850D alebo ekvivalent 
- digitálne (Display port, HDMI), analógové vstupy (VGA)  
- notebook 
- kabeláž na vzájomné prepojenie premietacej techniky, mixážneho pultu a mikrofónu  

- internetové pripojenie formou bezdrôtového Wifi aj káblové pripojenie  
- dostatočný počet elektrických prípojok na pripojenie/zabezpečenie technických, resp. 

prezentačných zariadení.  
- prezentér, s laserovým ukazovátkom  
- flipchart, flipchartový papier, písacie potreby k flipchartu (minimálne 4 farebné 

popisovače)  do každej miestnosti 
- počítač kompatibilný s projektorom  k dispozícii 
- káblové prepojenia externého počítača na projektor 

 
Kongresová miestnosť musí byť s prirodzeným osvetlením (denné svetlo) a taktiež musí byť 

vybavená klimatizáciou, osvetlením a musí byť daná možnosť zatemnenia kongresovej 

miestnosti. 

Súčasne s kongresovou miestnosťou počas programu musí byť k dispozícii aj min. 3 

workshopové miestnosti splňujúcich základné technické vybavenie kongresovej miestnosti, 

avšak prispôsobené k danému počtu ľudí. 
 
- Objednávateľovi musí byť daná možnosť úpravy hlavnej konferenčnej miestnosti podľa jeho 

potrieb.  
 
Minimálne požiadavky na technicko-organizačné zabezpečenie prenajímaných priestorov   
 WORKSHOPOVÁ MIESTNOSŤ 
  
- Kategória, resp. trieda ubytovacieho zariadenia/hotela v ktorom bude technicko-organizačne 

zabezpečené prenajímanie priestorov min. 4 **** kvalite. 
- Predpokladaný počet účastníkov pre každý workshop bude min. 10 max 60 osôb, presný počet 

učastníkov workshopov poskytne Objednávateľ min. týždeň pred začiatkom podujatia. 

 
- Objednávateľovi musí byť daná možnosť úpravy hlavnej workshopovej miestnosti podľa jeho 

potrieb.  
 

- príslušný počet stoličiek a stolov na písanie podľa sedenia typu školské, divadelné 

alebo ženeva 
- ozvučenie priestoru na dosiahnutie rovnomerného pokrytia zvuku po celej ploche sály v 

celom zvukovom spektre  
- ozvučenie predsedníckeho stola a rečníckeho pultu – stacionárne mikrofóny  

 
Technické vybavenie:  

- počítač kompatibilný s projektorom  k dispozícii 

- káblové prepojenia externého počítača na projektor 
- projektor svetelný výkon min. min.3500 ANSI lumenov, pri miestnosti do 100 ľudí. 
- plátno na premietanie min. o rozmere 190 x 300 pri miestnosti do 100 ľudí alebo 

ekvivalent. 
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- digitálne (Display port, HDMI), analógové vstupy (VGA)  

- kabeláž na vzájomné prepojenie premietacej techniky a notebooku na prezentáciu 

- internetové pripojenie formou bezdrôtového Wifi aj káblové pripojenie  

- dostatočný počet elektrických prípojok na pripojenie/zabezpečenie technických, resp. 

prezentačných zariadení.  
- flipchart, flipchartový papier, písacie potreby k flipchartu (minimálne 4 farebné 

popisovače)  do každej miestnosti 

- prezentér, s laserovým ukazovátkom  
 

Workshopová miestnosť musí byť s osvetlením (denné svetlo – okná) alebo umelým 

osvetlením s možnosťou zatemnenia workshopovej miestnosti a taktiež musí byť vybavená 

klimatizáciou alebo prirodzeným vetraním.  

 

Minimálne požiadavky na technicko-organizačné zabezpečenie na personálne obsadenie počas trvania 

konferencie  

-  Technik - montáž demontáž, obsluha k dispozícii počas celého trvania konferencie 
- minimálne 4 osoby z pomocného personálu 
- 1 šatniara/ku 

- manažér k dispozícii s pomocným personálom na zabezpečenie plynulého programu 

 
Minimálne požiadavky na technicko-organizačné zabezpečenie prenajímaných priestorov 

 PRIESTORY PRE  PREZENTÁCIU 
 

- vstupné priestory by mali byť k dispozícii na umiestnenie prezentačných dokumentov, bannerov 
a navigačných posterov. 

- umiestnenie prezentačných stolov pre vystavovateľov v počte 5 ks s obrusom, sukňou  

- internetové pripojenie formou bezdrôtového Wifi. 
 

 PRIESTORY PRE ORGANIZÁTOROV PODUJATIA 
 

-      Uzamykateľná miestnosť pre organizátorov podujatia/í a zamestnancov objednávateľa pre potreby    

uskladnenia materiálov a pomôcok,  

-     Kancelársky priestor s vybavením min.: 

- renájom notebooku 

- kancelárske pomôcky k dispozícii 

- kopírovací stroj 

- tlačiareň 

- obrazovka s možnosťou prepojenia na PC 

- stôl  

- kreslo/ gauč alebo ekvivalent 
 
 
Minimálne  požiadavky  na  technicko-organizačné  zabezpečenie  prenajímaných  priestorov  

 

 ŠATŇA 
 
- odkladací priestor s obsluhou min. 1 osoby pre účastníkov podľa požadovanej kapacity 

účastníkov,  
 
- odkladací priestor samoobslužný pre účastníkov podľa požadovanej kapacity účastníkov.  
 
 

2.  Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením 
prenájmu tlmočníckej techniky v rámci organizovania podujatí 
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Predmetom rámcovej dohody je aj technicko-organizačné zabezpečenie tlmočníckej techniky a s tým 
súvisiacich činností, a to pri splnení nasledujúcich minimálnych požiadaviek: 

- vstavané tlmočnícké kabíny s plným technickým zariadením s prepojením na tlmočnícky 

digitálny prijímač (min. 3 kanálový) a tlmočníka 

 –     prenájom digitálnej tlmočníckej techniky (tlmočníckej techniky) – objednávateľ bude podľa 

svojej aktuálnej potreby v čase, na zabezpečenie podujatí, požadovať zabezpečiť (prenájom) 

tlmočníckej techniky (bezdrôtový mikrofón – ručný, klopový, hlavový, káblový mikrofón so 

statívom, tlmočnícke kabínky (min. pre 2 osoby), slúchadlá pre poslucháčov – tlmočnícke 

mikroprijímače (staničky) určené predovšetkým pre poskytovanie tlmočníckych služieb, na 

individuálne miesto určenia prenájmu, vrátane napájacích a pripájacích káblov. Prenájom 

tlmočníckej techniky bude zahŕňať aj inštaláciu a sprevádzkovanie zapožičanej techniky. V cene 

tlmočníckej techniky musí byť tiež započítaná min. montáž, demontáž, ako aj jej doprava 

a technická podpora k nej.  

Minimálne požiadavky na digitálnu tlmočnícku techniku: 

 mikrofónový stojan - šibenica min. 2 ks 

 mikrofón bezdrôtový ručný min.8 ks 

 mikrofón ručný s vypínačom min. 4 ks 

 5 x mikrofón statický 

 mikrofón stolový s reproduktorom 4ks 

 tlmočnícka technika pre 1 jazyk  

 k dispozícii 200ks tlmočníckych staníc pre účastníkov (presný počet staníc bude upresnený 
minimálne týždeň pred podujatím) 

 ozvučený rečnícky pult, ozvučený predsednícky stôl 
 

3. Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením stravovacích služieb 
účastníkov konferencie 

 
Minimálne požiadavky objednávateľa na technicko-organizačné zabezpečenie stravovacích služieb. 

Súčasťou služieb poskytovateľa musia byť aj reštauračné priestory a stravovacie služby. Stravovacie 

priestory umiestnené v hlavnej budove poskytovateľa konferenčných priestorov.  Návrh menu musí 

byť navrhnutý v minimálne dvoch alternatívach. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi možnosť 

výberu z viacerých návrhov menu v tej istej cenovej kategórii.   

V rámci programu konferencie požaduje objednávateľ  návrh menu počas celej konferencie spolu 

s ochutnávkou regionálnych špecialít. Minimálne požiadavky na obsah celodenného menu sú uvedené 

nižšie. Návrh menu musí byť vopred odkonzultovaný a odsúhlasený písomne mailom 

objednávateľom. 

 

Poskytovateľ technicko-organizačne zabezpečí stravu pre účastníkov organizovaných podujatí  
 

- od min. 10 do max. 200 osôb .Presný počet osôb dostane zadefinovaný min. týždeň pred 

dátumom konania danej konferencie. 
 

 

A. Coffee break : v rámci jedného coffee breaku budú vopred zadefinované: 

 4 druhy mís obsahujúce napr.: studené misy syrov, salám, šalátov,  

 misy  s ovocím, pričom na osobu sa počíta 100g ovocia,  

 obložené chlebíčky min. 60g/ osoba, 

 džbán s vodou v troch variáciách (mäta, citrón a bez príchute) min 0,5l na osobu,   

 káva espresso 2g podávaná zo samoobslužného kávovaru, cukor, mlieko/ na jeden 

coffee break min. 2,5 kávy na osobu/ 

 čaj porciovaný (cukor, med, citrón) 
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B. OBED:  

 

Súčasťou obeda by mala byť jedna porcia predjedla, polievky, hlavného jedla, dezertu 

a občerstvenie  

 
Predjedlo: súčasťou obeda by mala byť jedna porcia predjedla, na výber min. 2 druhy( variant  
mäsový, syrový) 


Typ mäsový: Kačacia paštéta s vínovo-malinovou omáčkou a pečivom 80 g/ Tatarák z lososa 

s bruschettou 80g alebo ekvivalent 

Typ syrový: Opečená paprika plnená kozím syrom a ľahkým šalátom 80g alebo ekvivalent 


Polievka: súčasťou obeda musí byť jedna porcia polievky, na výber min. 2 druhy (číra a krémová), 
pričom objem jednej porcie min. 0,33l /osoba 
 
Typ 1: Krémová zeleninová  alebo ekvivalent 
Typ 2:  Vývar so závarkou alebo ekvivalent 


Hlavné jedlo: súčasťou obeda by mala byť jedna porcia hlavného jedla, na výber  4 druhy (biele 

mäso, červené mäso, ryba (pričom hmotnosť mäsa v surovom stave je min. 200 g/osoba) s prílohou 

min. 200 g/osoba ( min. 2 druhy) a so šalátom ( min. 4 druhy 100g /osoba), a vegetariánske 

(hmotnosť zeleniny v surovom stave je min. 250 g/osoba)

 

Dezerty: súčasťou obeda by mali byť min. 3 druhy dezertov na výber (min. 80g - 130g/ks), ktoré 

budú zadefinované vopred v objednávke.  

 

Občerstvenie k obedu:  

Džbán s vodou v troch variáciách (mäta/ citrón a bez príchute) min 0,5l na osobu,  káva espresso 

(cukor, mlieko) 8g, čaj (cukor, med, citrón) 

 
 
- Objednávateľ požaduje v rámci menu poskytnúť jedlo  pre účastníkov so špeciálnou diétou (napr. 

celiakia a podobne) bez príplatku a osobitného naceňovania v rámci výberu. 
- Poskytovateľ technicko-organizačne zabezpečí:  

- Raňajky, obed, coffee break v mieste konania organizovaného podujatia (v separátnom 

priestore mimo hlavnej konferenčnej/zasadacej/seminárnej miestnosti), s minimálnou 

kapacitou na sedenie 100 miest.  Coffee break prípadne  iné občerstvenie  je možné  

usporiadať v konferenčnej sále len so súhlasom objednávateľa. 

-  
Objednávateľ požaduje zabezpečiť v areáli hotela alebo max. do 150m od hotela:  

 parkovacie miesta pre max. 80 áut 

 Priestory parkovania by mali byť zabezpečené strážnou službou, alebo kamerovým systémom.  
 

4. Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením 
doplnkovej techniky a doplnkových služieb v rámci organizovania podujatí  

 
Objednávateľ požaduje v prípade potreby technicko-organizačne zabezpečiť min. nasledujúce 
doplnkové služby: 
 

- zvukový záznam na MP3 - odovzdanie záznamu na DVD /USB. Vyhotovenie kvalitného 
zvukového záznamu vo formáte mp3 z celej doby trvania podujatia, ktoré poskytovateľ doručí 

objednávateľovi na zvukovom nosiči na DVD a USB najneskôr do 1 dňa po termíne konania 

podujatia. Kvalita záznamu min. 256 kbps.  
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- dekorácia priestorov, ktorá bude vopred odkonzultovaná  s objednávateľom 
 

–  návleky na stoličky  
–  obrusy  
–  živé kvety na každom stole a to min. 3ks kvetov/váza 

 
- Objednávateľ vyžaduje zabezpečenie prezentačných stolov povlečené banketovou sukňou 

a obrusov v počte max.10 ks 

- Označenie priestorov v ktorých sa organizuje príslušné podujatie za účelom zabezpečenia 

zjednodušenej orientácie pre účastníkov. 
 

 Poskytovateľ zabezpečí technika, ktorý bude zodpovedný za oblasť zaistenia a vybavenia 

v rámci podujatí min. osvetľovacej a ozvučovacej techniky, videotechniky, informačnej techniky 

a tlmočníckej techniky. Súčasne musí zabezpečiť plynulý chod jednotlivých prezentácii. Inštalácia 

USB do notebookov, kompatibilitu prezentácii s projektorom a jeho obsluha.   

 

5. Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením 
ubytovacích služieb účastníkov konferencie  

 
Predmetom rámcovej dohody je technicko-organizačné zabezpečenie hotelového ubytovania pre 

účastníkov podujatia. Ubytovanie pre účastníkov je potrebné technicko-organizačne zabezpečiť v rámci 

ubytovacieho zariadenia/hotela, kde sa bude konať príslušné organizované podujatie.  

 

Minimálne požiadavky na technicko-organizačné zabezpečenie ubytovacích služieb : 
 

 
- Poskytovateľ musí technicko-organizačne zabezpečiť ubytovanie pre každého účastníka 

v samostatnej izbe. 
 

- Na každej izbe musí byť sociálne zariadenie pozostávajúce minimálne zo sprchovacieho 
kúta/vane, umývadla a toalety. Izby musia byť nefajčiarske.  

 
- Nástup na ubytovanie bude vždy zo strany poskytovateľa technicko-organizačne zabezpečené  

 
najskôr od 14:00 hod. pred dňom začatia predmetného organizovaného podujatia alebo 

najneskôr do 14:00 hod. v deň začatia predmetného organizovaného podujatia a odchod z 

ubytovania bude vždy najneskôr o 12:00 hod. v deň skončenia predmetného organizovaného 

podujatia. 
 

- Vstupné priestory ubytovacieho zariadenia/hotela – požaduje sa min. hala, recepcia s 
nepretržitou službou a s poskytovaním informácií.  

 
- Pohostinské odbytové strediská ubytovacieho zariadenia/hotela – požaduje sa min.1 

reštaurácia, 1 odbytové stredisko s dennou prevádzkou.  
 

- Ubytovacie zariadenie/hotel sa musí nachádzať v lokalite, ktorá je dobre dostupná vzhľadom 
na dopravné spojenia MHD, vlakov, autobusov, áut max. do 15 minút cesty autom od 
vlakovej, autobusovej stanice. 

 
- Hotelové ubytovacie zariadenie musí mať k dispozícii parkovacie miesta, a to v min. pokrytí 

30 % z počtu účastníkov, s chráneným prístupom parkovacích miest a s prístupom z miesta 

ubytovania.  
 

- Ubytovacie zariadenie/hotel kategórie, resp. triedy min. 4**** musí mať k dispozícii 

pripojenie na internet (formou bezdrôtového Wifi aj  káblové pripojenie ) na každej izbe. 


