ŠPECIFIKÁCIA ZÁKAZKY
„ROADSHOW“
Predmetom zákazky je zabezpečenie aktivity „Roadshow“, ktorá predstavuje moderný spôsob
vzdelávania a informovania budúcich absolventov stredných skoľ. Reaguje na identifikovaný́ problém
s odlivom mladých ľudí́ z územia, slabým uplatnením absolventov skoľ na trhu práce a nedostatočné́
odborné vedomosti a zručnosti pre začatie podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu. Cieľom
Roadshow je zaujať, motivovať a podnietiť budúcich absolventov stredných škôl k zotrvaniu na území
a začatí podnikania/zamestnania sa vo vidieckom cestovnom ruchu.
Rozsah:
- Roadshow predstavuje súbor prezentácií v 12 stredných školách.
- Z 12 stredných škôl musí byť 6 na slovenskej strane projektového územia a 6 na poľskej strane
projektového územia.
- Všetky prezentácie sa musia konať na stredných školách v rámci projektového územia.
- Maximálny počet stredných škôl v jednom meste, na ktorých sa bude realizovať prezentácia
v rámci Roadshow je 2.
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zabezpečil účasť minimálne 1000
študentov/budúcich absolventov, spolu za 12 prezentácií.
- Súčasťou Roadshow bude prezentácia náučného filmu o projektovom území (poskytne verejný
obstarávateľ) a publikácií, ktoré boli v rámci projektu vytvorené, (poskytne verejný
obstarávateľ) a ktoré budú účastníkom rozdané.
- Trvanie jednej prezentácie na strednej škole je v rozsahu min. 2 a max. 3 hodiny.
- Zákazka zahŕňa organizačné, lektorské zabezpečenie, ubytovanie, stravu dopravu, tlmočnícke
služby.
Projektové územie: Poľsko (powiat): Nowosądecki, Sanocki, Bieszczadzki, Leski, Jasielski,
Krośnieński, Gorlicki a mesto Rzeszow, Slovensko (okres): Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov,
Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina a mesto Prešov.
Ubytovacie a stravovacie služby:
Ubytovanie je potrebné zabezpečiť pre 2 osoby za organizátora aktivity Roadshow (2 izby obsadené
jednou osobou) a pre 2 lektorov (2 izby obsadené jednou osobou), v hoteli kategórie minimálne 3*
s raňajkami. Stravovanie je potrebné zabezpečiť pre 4 osoby (obed: polievka + hlavné jedlo) počas dni
konania Roadshow. Do cenovej ponuky uchádzač zahrnie aj miestne poplatky v závislosti od miesta
konania aktivity, príp. poplatok za parkovanie. Ubytovanie je potrebné zabezpečiť v meste konania
aktivity alebo v inom meste, z ktorého dojazd dopravným prostriedkom do miesta aktivity nesmie
presiahnuť 1 hod.
Jednotka: ubytovanie pred/po prezentácii na jednej škole
Počet jednotiek: max. 12
Organizačné zabezpečenie:
Zahŕňa zabezpečenie organizačnej stránky, a to v nasledujúcom rozsahu:
V každej škole v mieste konania musí byť zabezpečená príprava miestnosti určenej na stretnutie so
študentmi (približne 80 študentov) v rozsahu trvania max. do troch hodín.
Zabezpečenie zahŕňa:
a) príprava sedenia pre 2 prednášajúcich a študentov,
b) príprava a obsluha technického zabezpečenia (ozvučenie, technika na prezentácia náučného
filmu – dataprojektor, plátno)
c) zabezpečenie internetového pripojenia v miestnosti realizácie Roadshow

d) prevzatie publikácií (2ks pre jedného študenta) určených pre študentov (účastníkov Roadshow)
v sídle obstarávateľa a doprava do miest realizácie Roadshow.
Jednotka: Prezentácia na jednej škole
Počet jednotiek: 12
Lektorské zabezpečenie:
Zahŕňa zabezpečenie 2 lektorov na témy:
a) motivácia mladých ľudí k začatiu podnikania a pôsobenia na vidieku - vo vidieckom cestovnom
ruchu, predstavenie základných najdôležitejších informácií o podnikaní vo vidieckom
cestovnom ruchu.
Minimálne požiadavky: min. 5 rokov praxe v oblasti vzdelávania mládeže, min. 3 roky praxe
ako motivátor, skúsenosti so vzdelávaním mládeže z iných krajín, poľský jazyk na
komunikatívnej úrovni.
b) predstavenie prírodného, kultúrneho, historického a socioekonomického potenciálu
predmetného územia využiteľného pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, predstavenie
možností využitia potenciálu pre podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu.
Minimálne požiadavky: min. 5 rokov praxe vo vzdelávaní v oblasti geografie, min. 3 roky praxe
v sprievodcovskej činnosti.
Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby na každej prezentácii boli rovnakí, tí istí lektori.
Jednotka: Prezentácia na jednej škole zabezpečená 2 lektormi.
Počet jednotiek: 12
Doprava
Zabezpečenie dopravy pracovníkov verejného obstarávateľa z Prešova na miesto určenia (miesto
realizácie Roadshow), zabezpečenie ich prepravy a presunu počas doby trvania aktivity. Po ukončení
aktivity spätná doprava pracovníkov do sídla obstarávateľa. Zabezpečenie dopravy lektorov a tlmočníka
na miesto určenia (miesto realizácie Roadshow), zabezpečenie ich prepravy a presunu počas doby
trvania aktivity. Vzdialenosti a rozsah dopravy bude odvodený od miest realizácie prezentácií
(Roadshow).
Tlmočnícke služby
Zabezpečenie služieb tlmočníka počas realizácie Roadshow, max 5 hodín na jednu prezentáciu
(Roadshow).
Jednotka: Prezentácia na jednej škole
Počet jednotiek: 12
Spolupôsobenie
Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi spolupôsobenie pri zostavovaní programu
prezentácií v rámci Roadshow a dodá zoznam škôl, ktoré boli ním informované o pripravovanej aktivite
Roadshow a majú predbežný záujem o realizáciu tejto aktivity na ich škole.

