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Výzva na predloženie sponzorských ponúk 

 

I.  Vyhlasovateľ 

Názov:    Mesto Trnava 

Adresa:    Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Haršányiová 

Telefón:   033/32 36 126, 0918 601 305 

e-mail:   katarina.harsanyiova@trnava.sk 

 

II. Predmet výzvy 

Názov: Poskytnutie sponzorstva na zabezpečenie realizácie projektu miniTrnava – mesto detí 2019 

 

III.  Všeobecné podmienky 

 miniTrnava – mesto detí je veľký prázdninový projekt HRY na MESTO. Deti sa v rámci neho 

stanú občanmi mesta so všetkými právami a povinnosťami a budú zodpovedné za všetky svoje 

rozhodnutia. Budú sa hrať samy, bez rodičov. 

Mesto detí vyrastie už tretíkrát z priečok a kulís na Mestskom zimnom štadióne v Trnave. Dieťa v ňom 

nájde inštitúcie, ktoré pozná, avšak v reálnom živote má do nich prístup iba v sprievode dospelých ako 

pasívny pozorovateľ – v miniTrnave majú deti vlastný mestský úrad, univerzitu, banku, úrad práce, 

obchod, remeselnícke dielne a rôzne ďalšie miesta, kde môžu pracovať, tvoriť, športovať, vzdelávať sa 

i zabávať. 

V rámci hry spoznávajú fungovanie inštitúcií, zisťujú, ako spolu veci a činnosti súvisia, učia sa navzájom 

komunikovať, riešiť prípadné spory, a tiež robiť vlastné rozhodnutia, za ktoré nesú zodpovednosť. Za 

absolvované štúdium i vykonanú prácu dostávajú plat v špeciálnej mene trnka (miniTRNavská KorunA), 

odvádzajú dane, dohadujú sa o zákonoch a predpisoch, volia si starostu a mestskú radu. Sú občanmi 

miniTrnavy so všetkými právami a povinnosťami. Dospelí spolupracovníci zasahujú do hry len 

v prípadoch, keď je potrebné zaistiť jej plynulý a bezpečný priebeh. Rodičia sú vítaní iba v úlohe 

nezúčastnených pozorovateľov. 

Dieťa sa môže stať čím chce – predavačom, remeselníkom, novinárom, bankárom alebo smetiarom či 

starostom. Vo vzájomnej interakcii s ostatnými deťmi a dospelými tvorí, skúma a experimentuje podľa 

svojej fantázie, predstáv i skúseností života. Možno práve preto hra na mesto deti tak fascinuje.  

miniTrnava je však v prvom rade veľká zábava, možnosť príjemne stráviť tri prázdninové týždne 

a spoznať  nových kamarátov.  

Termín realizácie: od 8. do 26. júla 2019 na Mestskom zimnom štadióne 

Sponzorská ponuka musí zahŕňať jeden, dva alebo tri z nasledovných variantov: 

1. sponzorské poskytnutie spotrebného materiálu (vrátane dopravy)   

- školské a kancelárske potreby, 

- športové potreby, 

- pitný režim pre deti počas celého projektu (cca 4500 účastníkov), 

- občerstvenie pre vedúcich, 

- potraviny a polotovary podľa osobného dohovoru počas troch týždňov, 

- palety,  

- odrezkové drevo, preglejka, 

- metrový textil a textilná galantéria, 

- iný materiál súvisiaci s aktivitami miniTrnavy. 
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2. sponzorské poskytnutie služieb (vrátane dopravy)  

- výpožička 60 ks cca 20 l plastových boxov od 3. do 29.7.2019, 

- výpožička 15 ks cca 50 l platových boxov od 3. do 29.7.2019, 

- výpožička mobilných plotov polovičných, od 3. do 29.7.2019, 

- nákup a potlač 200 ks tričiek, biele tričká v dvoch veľkostiach, farebná tlač, 

- zabezpečenie stravy pre cca 350 účastníkov každý piatok, t. j. 3 x za celý projekt (hygienicky 

balená pizza), 

- grafický návrh a tlač plagátu miniTrnavy – formát A2, 150 ks, 

- poskytnutie zľavy na obedy pre vedúcich, 

- preprava materiálu a technického zabezpečenia z Priemyselného parku na Priemyselnej ul. 

v Trnave na Mestský zimný štadión 1. a 2.7. a zo štadióna do parku 29. a 30.7.2019, 

- výpožička vozíka na prevoz materiálu, 

- výpožička smetných nádob (1100l nádoby na plast, papier a komunálny odpad a 1 x hnedý 

kontajner 240l) a bezplatné zabezpečenie odvozu odpadu, 

- lokálne mediálne služby rozhlasu a televízie, 

- zabezpečenie iných služieb súvisiacich s realizáciou a propagáciou projektu miniTrnava – mesto 

detí. 

 

3. sponzorské poskytnutie benefitov pre dobrovoľníkov 

- voľné vstupenky, 

- obedy počas pracovných dní miniTrnavy, 

- iné benefity (tovary alebo služby) pre dobrovoľníkov. 

 

 Sponzorská ponuka (v akomkoľvek variante) musí byť minimálne v hodnote 200 € bez DPH.  

 

 Sponzorská zmluva nesmie zahŕňať a byť naviazaná na žiaden iný zmluvný vzťah súvisiaci s daným 

sponzorským plnením.  

 

 Mesto Trnava si počas celého trvania výberu sponzora vyhradzuje právo zrušiť proces výberu sponzora 

bez udania dôvodu a právo neprijať sponzorskú ponuku. Takéto rozhodnutie mesta bude odôvodnené. 

 

 Mesto Trnava nezverejňuje osobné údaje sponzora resp. potenciálneho sponzora tretím stranám, 

s výnimkou povinností vyplývajúcich zo zákonov Slovenskej republiky, t. j. najmä povinnosti zverejnenia 

zmluvy. 

 

 Mesto Trnava zverejní zoznam sponzorov na stránke http://www.trnava.sk/sk/clanok/minitrnava a  na 

facebookovej stránke miniTrnavy – mesta detí. Zároveň logo sponzora vo formáte A3 bude zverejnené 

v priestoroch haly.  

 

 

IV. Výber sponzorov a kritériá na posudzovanie sponzorských ponúk 

 

 Mesto Trnava príjme predložené sponzorské ponuky spĺňajúce podmienky uvedené v tejto výzve. 

Sponzorské plnenia bude mesto využívať podľa svojho uváženia a potrieb. Nezaručuje sa to, že konkrétny 

sponzorský dar je k dispozícii len určitým užívateľom, v určitej lokalite a pod. Mesto Trnava prijíma 

sponzorské dary bez akýchkoľvek výhrad a podmienok zo strany sponzora. V prípade takýchto 

podmienok nebude sponzorský dar prijatý.   

http://www.trnava.sk/sk/clanok/minitrnava
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Sponzor musí spĺňať aj nasledujúce podmienky: 

 

Okrem polepovej plochy nesmie byť sponzorský dar označený žiadnym symbolom, popisom, logom ani 

žiadnym slovným alebo číselným označením (toto sa nevzťahuje na výrobcom udávané informácie). 

 

Polep okrem loga sponzora môže obsahovať informáciu „Mestu Trnava daroval - legálne označenie 

subjektu“ (doplní sponzor) alebo „Mestu Trnava zapožičal - legálne označenie subjektu“. 

 

Priestor na polep nesmie obsahovať: 

- nelegálne symboly a informácie, 

- informácie so sexuálnou tematikou, 

- informácie a symboly spochybňujúce, schvaľujúce alebo sa snažiace ospravedlniť holokaust, 

zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej 

ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou 

inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, 

- informácie označujúce alebo akokoľvek naznačujúce drogy a nedovolené látky, 

- informácie ohrozujúce dobré mravy. 

 

Sponzor je oprávnený ešte pred poskytnutím sponzorského daru požiadať Vyhlasovateľa o posúdenie 

navrhovaného polepu a o jeho príp. akceptáciu. Rozhodnutie je výlučne na posúdení Vyhlasovateľa.   

 

V prípade zničenia alebo poškodenia polepu má sponzor možnosť na svoje náklady a so súhlasom mesta 

obnoviť polep. Toto platí aj pre prípadnú potrebu aktualizácie údajov (napr. zmena obchodného mena). 

Ak bude sponzorský dar nezvratne poškodený alebo bude vyradený z činnosti pre jeho technický stav, 

toto právo označiť sponzorský dar polepom zaniká.  

 

Mestu prijatím sponzorského daru nevznikajú žiadne záväzky, okrem akceptácie polepu v súlade s touto 

Výzvou.   

 

V.  Rokovanie s potenciálnymi sponzormi 

 

 Mesto Trnava s cieľom zabezpečiť širokú a nelimitujúcu účasť na sponzoringu vstúpi do rokovaní so 

všetkými sponzormi, ktorí v stanovenom termíne prejavia záujem poskytnúť sponzorské plnenie. Uvedené 

sa nevzťahuje na prípady, kedy nebude sponzor spĺňať základné podmienky uvedené v predchádzajúcej 

časti tejto výzvy. Takéto sponzorstvo môže byť písomne odmietnuté.  

 

 Mesto Trnava vyzve všetkých sponzorov, ktorí predložia návrh sponzorskej ponuky na rokovanie 

o obsahu ponuky, jej hodnote a splnení ostatných požiadaviek sponzorstva. 

 

 Následne bude so sponzorom uzatvorená sponzorská zmluva, ktorú Mesto zašle sponzorovi po 

úspešnom rokovaní.  

 

 

VI. Predloženie ponuky 

 

V prípade záujmu o predloženie sponzorskej ponuky žiadame o vyplnenie prílohy č. 1 tejto výzvy – 

formulára sponzorskej ponuky. 
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Platnou ponukou je sponzorská ponuka, ktorá nebude v rozpore s požiadavkami a podmienkami 

uvedenými Mestom Trnava v tejto Výzve. 

 

 

VII. Miesto a lehota doručenia ponuky 

 

Ponuku je možné doručiť: 

- poštou na adresu: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, alebo 

- osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3, Trnava, alebo 

- mailom na adresu: mini@trnava.sk s predmetom správy „Sponzoring - miniTrnava“. 

 

Lehota na predloženie sponzorskej ponuky: najneskôr do 27.6.2019 do 12.00 hod.  

 

 

 

 

V Trnave, dňa 31.5.2019 

 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r. 

primátor 

 

mailto:mini@trnava.sk

