
TERMÍN: 03.06.-04.06.2019

MIESTO KONANIA:

hotel min. 4* kategórie                           200 

km od Bratislavy na území Slovenskej 

republiky

TYP Špecifikácia  Počet jednotiek
Cena za jednotku 

bez DPH

Cena za jednotku s 

DPH

 Cena celkom     

bez DPH

 Cena celkom         

s DPH

Ubytovanie na 1 noc pre 

10 osôb  

10 osôb ubytovaných v samostatných izbách 

hotela                                                (1 

osoba - 1 samostatná izba)

10

Ubytovanie na 1 noc pre 

160 osôb

160 osôb ubytovaných v hoteli v izbách 

hotela (v 1 - viacposteľových izbách)
160

Ubytovanie na 1 noc pre 

30 osôb na prístelku 

30 osôb ubytovaných v hoteli v izbách hotela 

na samostatnom prístelku
30

Miestny poplatok 200

TYP Špecifikácia   Počet jednotiek
Cena za jednotku 

bez DPH

Cena za jednotku s 

DPH

 Cena celkom     

bez DPH

 Cena celkom         

s DPH

Konferenčná miestnosť v 

priestoroch hotela 

23.5.2019

samostatný priestor, sedenie pre 200 osôb, 

rečnícky stôl, registračný stôl, rečnícky pult, 

od 9.00 hod. do 18.00 hod. 

1

Konferenčná sála v 

priestoroch hotela 

24.05.2019 

samostatný priestor, sedenie pre 200 osôb, 

rečnícky stôl, registračný stôl, rečnícky pult, 

od 10.00 hod. do 12.00 hod. 

1

Vonkajší areál v 

priestoroch hotelového 

zariadenia          

23.05.2019

priestor na outdoorovú časť školenia s 

rozlohou min. 7000m2, od 9.00 hod. do 

18.00 hod. priestor je súčasťou hotela

1

Školenie pre zamestnancov ÚPPVII

Ubytovanie v hoteli

Prenájom hotelových priestorov

Technické vybavenie v hoteli



TYP Špecifikácia  Počet jednotiek
Cena za jednotku 

bez DPH

Cena za jednotku s 

DPH

 Cena celkom     

bez DPH

 Cena celkom         

s DPH

Dataprojektor počas trvania školenia 2

Premietacie plátno počas trvania školenia 2
Ďialkový ovládač na 

dataprojektor
počas trvania školenia 2

Ozvučenie konferečnej 

sály 

ozvučenie, montáž, obsluha, riešenie 

technických závad;                                                     

počas trvania školenia

2

Mikrofón bezdrôtový počas trvania školenia 2
Wifi  (vo všetkých 

požadovaných sálach)
počas trvania školenia 2

TYP
Špecifikácia / súhr položiek na jednu 

osobu
 Počet jednotiek

Cena za jednotku 

bez DPH

Cena za jednotku s 

DPH

 Cena celkom     

bez DPH

 Cena celkom         

s DPH

Občerstvenie pri privítaní, 

bufetové stoly, 03.06.2019 

o 9.00 hod.                   

káva espresso s mliekom a cukrom, čaj s 

citrónom a cukrom,minerálna voda (perlivá, 

neperlivá) v balení po 0,33l/os., mix nealko 

nápojov v balení po 0,33l/os, 80 g obložený 

chlebíček 2ks/os. (šunkový/syrový), 80g 

sladký koláčik 2ks/os., 80g slané pečivo 

2ks/os.

200

Občerstvenie počas 

prestávky, bufetové stoly, 

03.06.2019 o 10.30 hod.                         

káva espresso s mliekom a cukrom, čaj s 

citrónom a cukrom, minerálna voda (perlivá, 

neperlivá) v balení po 0,33l/os., mix nealko 

nápojov v balení po 0,33l/os., 80 g obložený 

chlebíček 2ks/os. (šunkový/syrový), 80g 

sladký koláčik 2ks/os., 80g slané pečivo 

2ks/os.

200

Strava v hoteli



teplý bufet - polievka 0,3l/os. (2 druhy - 

mäsová a zeleninová), teplý bufet - hlavné 

jedlo - hmotnosť hlavného jedla na 1osobu: 

200g a príloha 200g v surovom stave (3 

druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo; 3 druhy 

prílohy), studený bufet - 2 druhy 

zeleninových šalátov, studený bufet - 2 

druhy dezertu (80g dezert , 2ks/1os.); mix 

nealko nápojov v balení po 0,33l/os., 

minerálna voda (perlivá, neperlivá) v balení 

po 0,33l/os., káva espresso s mliekom a 

cukrom, 

200

studená misa - ovocná misa (1 ovocná misa 

o hmotnosti 3kg)
7

Občerstvenie počas 

prestávky, bufetové stoly, 

03.06.2019 o 15.00 hod.

káva espresso s mliekom a cukrom, čaj s 

citrónom a cukrom, minerálna voda (perlivá, 

neperlivá) v balení po 0,33l/os., mix nealko 

nápojov v balení po 0,33l/os., 80 g obložený 

chlebíček 2ks/os. (šunkový/syrový), 80g 

sladký koláčik 2ks/os., 80g slané pečivo 

2ks/os.

200

teplý bufet - polievka 0,3l/os. (2 druhy - 

mäsová a zeleninová), teplý bufet - hlavné 

jedlo - hmotnosť hlavného jedla na 1osobu: 

200g a príloha 200g v surovom stave (2 

druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo; 3 druhy 

prílohy), studený bufet - 2 druhy 

zeleninových šalátov, studený bufet - 2 

druhy dezertu (80g dezert, 2ks/1os., v 

druhovom pomere 37:38); mix nealko 

nápojov v balení po 0,33l/os., minerálna 

voda (perlivá, neperlivá) v balení po 

0,33l/os., káva espresso s mliekom a 

cukrom, 

200

studená misa - ovocná misa (1 ovocná misa 

o hmotnosti 3kg)
7

Obed, bufetové stoly, 

03.06.2019 o 13.00 hod.

Večera, bufetové stoly, 

03.06.2019 o 19.00 hod.



Občerstvenie, bufetové 

stoly, 03.06.2019 o 21.00 

hod.

káva espresso s mliekom a cukrom, čaj s 

citrónom a cukrom, minerálna voda (perlivá, 

neperlivá) v balení po 0,33l/os., mix nealko 

nápojov v balení po 0,33l/os., 80 g obložený 

chlebíček 2ks/os. (šunkový/syrový), 80g 

sladký koláčik 2ks/os., 80g slané pečivo 

2ks/os.

200

Raňajky, bufetové stoly, 

04.06.2019 o 8.00 hod.
švédske stoly 200

Občerstvenie počas 

prestávky, bufetové stoly, 

04.06.2019 o 11.00 hod.

káva espresso s mliekom a cukrom, čaj s 

citrónom a cukrom, minerálna voda (perlivá, 

neperlivá) v balení po 0,33l/os., mix nealko 

nápojov v balení po 0,33l/os., 80 g obložený 

chlebíček 2ks/os. (pomer chlebíčkov 50:25 - 

šunkový/syrový), 80g sladký koláčik 2ks/os., 

80g slané pečivo 2ks/os.

200

teplý bufet - polievka 0,3l/os. (2 druhy - 

mäsová a zeleninová), teplý bufet - hlavné 

jedlo - hmotnosť hlavného jedla na 1osobu: 

200g a príloha 200g v surovom stave (2 

druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo; 3 druhy 

prílohy), studený bufet - 2 druhy 

zeleninových šalátov, studený bufet - 2 

druhy dezertu (80g dezert, 2ks/1os.); mix 

nealko nápojov v balení po 0,33l/os., 

minerálna voda (perlivá, neperlivá) v balení 

po 0,33l/os., káva espresso s mliekom a 

cukrom,

200

studená misa - ovocná misa (1 ovocná misa 

o hmotnosti 3kg)
7

Poznámka: podmienkou je parkovisko pred hotelom pre 40 osobných áut a možnosťou pristavenia 3 autobusov za účelom nastúpenia a vystúpenia ľudí

Celková cena zákazky s DPH

Obed, bufetové stoly, 

04.06.2019 o 12.00 hod.

Celková cena zákazky bez DPH




















