
 

 
   

 

ŠPECIFIKÁCIA ZÁKAZKY 

„Videoprodukcia“ 

 

Predmetom zákazky je produkcia informačných videospotov a inštruktážnych videí (ďalej len 

„videospotov a videí“)v rámci projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“: 

 2 x informačný videospot propagujúci projekt, jeho aktivity a výsledky 

 8 x inštruktážne videá, ktoré budú slúžiť ako nástroje vzdelávania počas školení a workshopov 

 

Pod produkciou videospotov a videí sa rozumie zabezpečenie celého procesu výroby od prípravy 

(preproduction), produkcie a finalizácie (postproduction) až po ich dodanie. 

 

Produkcia videospotov a videí zahŕňa: 

 príprava scenáru videospotov a videí - kreatívne spracovanie scenárov na základe návrhov tém 

a minimálneho obsahu videospotov a inštruktážnych videí, 

 účasť na pracovných stretnutiach projektového tímu (výdavky spojené s účasťou na pracovných 

stretnutiach znáša úspešný uchádzač), 

 účasť na projektových aktivitách, ktoré majú byť zachytené vo videospotoch a videách, 

 kamerovú, zvukovú, osvetľovaciu techniku, 

 prepravné výdavky v rámci nakrúcania,  

 výdavky spojené s nakrúcaním na jednotlivých lokáciách (vstupy, povolenia, poplatky), 

 réžia a nakrúcanie scén (záznam obrazu, záznam zvuku, osvetlenie scén),  

 postprodukcia: spracovanie nakrúteného materiálu (vytvorenie projektu, import videa a zvuku, 

import doplnkových súčastí videa, strih videa a zvuku, úprava a korekcie videa a zvuku, 

colorgrading, export finálnych výstupov), 

 spracovanie textov pre voice over, 

 spracovanie voice overu: v hlasovom castingu požaduje verejný obstarávateľ na výber min.3 

hlasy na voice over, 

 hudba: jednoduchý motív z image banku, 

 herci: v prípade hraných inštruktážnych videí. 
 

Technika:  Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zabezpečil pre produkciu 

videospotov a inštruktážnych videí kvalitnú kamerovú techniku (natáčanie v 4K 

rozlíšení, kvalitné filmové objektívy), techniku na zber zvuku v exteriéri 

a interiéri, osvetľovaciu techniku pre exteriérové a interiérové natáčanie.  

 

Miesto natáčania Prešov, Rzeszów a rôzne miesta v rámci pohraničného územia PL/SK, ktoré 

zabezpečí úspešný uchádzač. Miesta natáčania budú dohodnuté v rámci 

pracovných stretnutí pri tvorbe tém inštruktážnych videí.  

Dodanie predmetu 

zákazky: USB, Blu-ray 

 

Dôležité informácie: Ide o propagačný a vzdelávací materiál v rámci vzdelávacieho projektu 

cezhraničnej spolupráce s medzinárodným významom, ktoré budú využívané 

na vzdelávanie aj mimo implementácie projektu (školy, metodicko-

pedagogické centrá, iné vzdelávacie inštitúcie) preto je kladený veľký dôraz na 

kvalitné, moderné a reprezentatívne spracovanie videospotov a inštruktážnych 

videí. 

 

 

 



 

 
   

 

 

VIDEOSPOTY 

 

1. VIDEOSPOT - ZÁMER A OPODSTATNENIE PROJEKTU 

POVINNÝ MINIMÁLNY OBSAH (ZÁBERY) 

 Pohraničné územie, ktorého sa projekt týka (potenciál územia, vidiek, vidiecky cestovný ruch) 

 Univerzitná pôda na Prešovskej univerzite a Univerzite v Rzeszówe (partneri projektu) 

 Hovorené vstupy (min. 2)  profesorov/študentov/záujemcov o vzdelávanie 

 Hovorený vstup vedúceho partnera/partnerov projektu (min. 1) 

 Povinné logá a texty dodané verejným obstarávateľom 
 

VOICE OVER MINIMÁLNY OBSAH (TEXTY) 

 Predstavenie projektu – ciele, partneri projektu, zámer, dôvod realizácie 

 Predstavenie pohraničného územia, ktorého sa projekt týka 

 Poukázanie na potrebu vzdelávania a opodstatnenie projektu 
 

MUTÁCIE 

1 slovenská verzia so slovenskými titulkami v prípade poľských hovorených vstupov 

1 poľská verzia s poľskými titulkami v prípade slovenských hovorených vstupov 
 

MINUTÁŽ 

10 - 15 min 
 

TERMÍN ODOVZDANIA  

11/2017 
 

2. VIDEOSPOT – AKTIVITY A VÝSLEDKY PROJEKTU 

POVINNÝ MINIMÁLNY OBSAH (ZÁBERY) 

 Hovorené vstupy (min. 3) absolventov vzdelávania 

 Hovorený vstup vedúceho partnera/partnerov projektu (min. 1) 

 Povinné logá a texty dodané verejným obstarávateľom 

 Zábery zo zrealizovaných aktivít projektu: 

o školenia a workshopy,  

o exkurzia po pohraničí,  

o zber materiálov v teréne v rámci odbornej štúdie (PL/SK pohraničie), 

o medzinárodná konferencia v Rzeszówe,  

o roadshow, 

o vzdelávanie na univerzitách v rámci nového voliteľného predmetu. 
 

VOICE OVER MINIMÁLNY OBSAH (TEXTY) 

 Prezentácia aktivít projektu, ktoré boli realizované a čo nimi bolo dosiahnuté 

 Zhodnotenie projektu a naplnenie jeho cieľov 

MUTÁCIE 

1 slovenská verzia so slovenskými titulkami v prípade poľských hovorených vstupov 

1 poľská verzia s poľskými titulkami v prípade slovenských hovorených vstupov 
 

MINUTÁŽ  10 - 15 min 

 



 

 
   

 

TERMÍN ODOVZDANIA  06/2018 
INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ 

 

8 inštruktážnych videí, ktoré budú slúžiť ako študijný materiál využívaný na školeniach a 

workshopoch (modelové situácie a ukážky z oblasti podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu). 

 

POVINNÝ MINIMÁLNY OBSAH (ZÁBERY) 

 Obsah a témy jednotlivých inštruktážnych videí budú bližšie určené v období 09/2017. 

 Úspešný uchádzač bude úzko komunikovať s partnermi projektu (verejný obstarávateľ, Prešovská 

univerzita v Prešove, Univerzita Rzeszów) a na základe identifikácie vzdelávacích potrieb budú bližšie 

špecifikované konkrétne témy jednotlivých videí.  

 Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zúčastnil na pracovných stretnutiach 

projektových partnerov (min. 5 stretnutí, Prešov/Rzeszów, v období 09-10/2017), na ktorých budú 

určené a špecifikované témy videí a určený obsah.  

 Úspešný uchádzač kreatívne spracuje návrhy projektových partnerov do scenárov jednotlivých videí.  

 Plánované okruhy tém inštruktážnych videí:  špecifiká vidieckeho cestovného ruchu a služieb, 

marketing zariadenia vidieckeho cestovného ruchu, legislatíva, potrebné dokumenty pri prevádzke 

zariadenia vidieckeho cestovného ruchu, poskytovanie služieb vidieckeho cestovného ruchu, podpora 

z EÚ, finančný manažment, využitie potenciálu a daností regiónu, obnoviteľné zdroje energie, 

regionálne produkty,  

 Povinné logá a texty dodané verejným obstarávateľom, 

 Rozhovory a ilustračné zábery na uvedené odborné témy. 

Inštruktážne videá budú v závislosti od tém obsahovať: 

 hrané scény, modelové situácie v zariadení vidieckeho cestovného ruchu (min. 2 inštruktážne videá 

s týmto obsahom) 

 animované/grafické zobrazenia, napr. znázornenie práce na počítači/internete a pod. 

 ilustračné zábery  

VOICE OVER MINIMÁLNY OBSAH (TEXTY) 

Na základe podkladov verejného obstarávateľa spracuje úspešný uchádzač sprievodný text vysvetľujúci 

danú problematiku/tému. 

 

MUTÁCIE 

Všetky videá budú so sprievodným hlasom, ktorý bude vysvetľovať danú problematiku. Každé 

inštruktážne video musí byť v PL a SK jazyku + prípadné PL/SK titulky.  

MINUTÁŽ 

Minutáž jednotlivých videí bude závislá od danej témy, obsahu a možnosti spracovania, minimálne však 

3 - 10 min 

 

TERMÍN ODOVZDANIA  

11/2017 

 

 

 

 

 


