
 
   

 

 
ŠPECIFIKÁCIA ZÁKAZKY 

 
 
1. Názov zákazky:  

Pilotné vzdelávanie (školenia a workshopy)  
 
2. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených  s realizáciou školení a workshopov v rámci 
pilotného vzdelávania projektu cezhraničnej spolupráce „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára 
vidiek podnikaniu“ podporeného prostredníctvom Programu Ineterreg PL-SK 2014 – 2020. Jedná sa 
o osem 3-dňových, rozsahovo rovnakých školení, súčasťou ktorých sú workshopy, na tému vidiecky 
cestovný ruch.  

 
Počet školení s workshopom: 8  
Počet školení s workshopom realizovaných na Slovenskom pohraničnom území: 4 
Počet školení s workshopom realizovaných na Poľskom pohraničnom území: 4 
Rozsah 1 školenia s workshopom: 3-dňové školenie s workshopom, priemerne 8 hod. denne, spolu 
24 vyučovacích hodín 
Počet účastníkov na jedno školenie s workshopom: 15 
Počet účastníkov celkovo za 8 školení s workshopom: 120 
Vymedzené projektové územie: Okresy Snina, Stropkov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Stará 
Ľubovňa, Medzilaborce a Powiaty Nowosądecki, Sanocki, Bieszczadzki, Leski,Jasielski, 
Krośnieński, Gorlicki  

Workshop: práca v skupine, riešenie modelových situácií, práca s interaktívnou mapou, tabletami 
a inými pomôckami, tvorba produktu vidieckeho cestovného ruchu a pod. Aktivity v rámci 
workshopu majú účastníkov vzdelávania naučiť ako využívať danosti regiónu pre rozvoj ich 
podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu, podporiť spoluprácu a ako využiť získané vedomosti 
v praxi. 

3. Stanovenie ceny: 
Celková cena za predmet zákazky bude pozostávať z: 

1. Cena za organizáciu školení 
2. Cena za zabezpečenie workshopov 
3. Cena za ubytovanie, stravu a dopravu lektorov na školeniach s workshopom  

Cena za organizáciu 1 školenia musí zahŕňať:  
PRENÁJOM PRIESTOROV 
Minimálne požiadavky obstarávateľa:  
- zariadenie vidieckeho cestovného ruchu, poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby, 
- ubytovacie zariadenie sa musí nachádzať vo vidieckom priestore (obec/gmina) v rámci 

vymedzeného projektového územia, 
- obstarávateľ požaduje, aby bolo zariadenie vhodné ako príklad dobrej praxe podnikania vo 

vidieckom cestovnom ruchu, a teda vhodné na prezentáciu účastníkom a prípadnú ukážku 
modelových situácií pri vzdelávaní v rámci školení,  

- obstarávateľ nepožaduje, aby sa školenia konali v jednom a tom istom zariadení na SK a PL,  
- konferenčné/vzdelávacie priestory, priestory vhodné ako tvorivá dielňa, 
- zariadenie musí disponovať konferenčnými/školiacimi priestormi a priestormi vhodnými pre 

tvorivú dielňu, 
- ubytovanie sa musí nachádzať v jednom objekte pre všetkých účastníkov, 
- konferenčná/školiaca miestnosť sa musí nachádzať priamo v ubytovacom zariadení, 



 
   

 

 
- konferenčná/školiaca miestnosť sa musí nachádzať mimo jedálenského priestoru,  
- konferenčná/školiaca miestnosť musí spĺňať kapacitu min. 15 ľudí s umiestnením min. 

interaktívnej tabule, flipchartu a pod., 
- ubytovacie zariadenie musí disponovať reštauračným, alebo ekvivalentným 

reprezentatívnym priestorom, slúžiacim na poskytovanie občerstvenia, raňajok, obeda a 
večere. Reštauračné alebo ekvivalentné reprezentatívne priestory sa musia nachádzať priamo 
v priestoroch zariadenia. 

- zariadenie musí disponovať parkoviskom minimálne pre 15 áut, priamo v areáli, 
- v prípade, ak bude ponuku predkladať eventová alebo cestovná agentúra, obstarávateľ bude 

akceptovať len ponuky, ktorých súčasťou bude návrh konkrétneho plnenia predmetu 
zákazky. Teda konkrétne miesto plnenia predmetu zákazky, potvrdené ponúknutým 
ubytovacím zariadením.  
 

UBYTOVANIE  
Minimálne požiadavky obstarávateľa:  
- ubytovanie v maximálne 2 lôžkových izbách,   
- pre 15 účastníkov, 2 x noc/1 školenie  

STRAVA  
Minimálne požiadavky obstarávateľa:  
- celodenná teplá strava pre 15 účastníkov, 3 dni/1 školenie,  
- 1.deň: O+V, 2.deň: R+O+V, 3. deň: R+O, 
- možnosť aj vegetariánskej stravy, 

 
- občerstvenie pre 15 účastníkov počas prestávok (coffee break) v rámci 3 dní školenia,  
- 1.deň: 3 x, 2.deň: 3 x, 3.deň: 1x, 
- káva, čaj (cukor, citrón, med, mlieko), voda, obložené chlebíčky/slané pečivo/obložené 

taniere, koláče/sladké pečivo, 

ORGANIZÁCIA  
Minimálne požiadavky obstarávateľa:  
Organizácia školení zabezpečená minimálne 3 osobami, ktoré budú zabezpečovať plynulý 
priebeh školení a workshopov počas všetkých dní na každom školení - zahŕňa ubytovanie 
a stravu daných osôb, komunikáciu s manažmentom zariadení, príprava priestorov, organizačné 
vedenie školení v súčinnosti s ubytovacím zariadením a iné aktivity, ktoré vzniknú v spojitosti 
s prípravou a realizáciou.  

 
Cena za zabezpečenie 1 workshopu musí zahŕňať:  

PRENÁJOM TECHNIKY A NÁSTROJOV 
- 3D tlačiareň s nevyhnutným príslušenstvom a obsluhou (1 deň) 
- kuchynský servis na prezentáciu jedál (3 sady) 
- kamera na statíve  

 
MATERIÁL A POMÔCKY SÚVISIACE S AKTIVITAMI NA WORKSHOPE 
- farebné papiere (3 sady)  
- výkresy A3 (1 bal) 
- kancelársky papier A4 (1 bal) 
- kreatívne sady (3 sady) 
- lepidlo, nožnice, kliešte, lepiaca páska a pod. (3 sady) 
- regionálne produkty min. 4 druhy (napr. med, džem, mäsové výrobky, syry, pečivo, víno 

a pod.), z každého druhu po 20 ks 



 
   

 

 
 
 

Cena za ubytovanie, stravu a dopravu lektorov v rámci 1 školenia s workshopom musí 
zahŕňať:  

- Zabezpečenie ubytovania a stravovania lektorov v zariadení, kde budú realizované školenia 
a workshopy v priemere pre 2 osoby na 1 noc v rámci jedného školenia s workshopom, 

- Cestovné pre lektorov spolu za ich účasť na 1 školení v rozsahu 300 km 

 
4. Termíny školení s workshopom 

od 14.02.2018 do 20.04.2018 
Obstarávateľ požaduje, aby sa 1. školenie s workshopom konalo 14. – 16.02.2018 
 

5. Spolupôsobenie  
Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi/dodávateľovi spolupôsobenie vo 
forme komunikácie s cieľom usmernenia pri výbere zariadení vidieckeho cestovného ruchu. 

 


