
 
 
 
 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
„Technicko-organizačné zabezpečenie a realizácia kultúrneho  

historicko-poznávacieho podujatia v centre Trnavy“ 

 

Podujatie je podporované zo zdrojov EU v rámci projektu 

„Komplexná podpora CR v regióne Trnava“ 

Špecifikácia požiadaviek 

 

 

 

 

 
 

Podujatie sa bude konať v dohodnutom termíne v r. 2014 a 
bude koncipované v zmysle stredovekého zážitku 

 
 
V prípade nepriaznivého počasia sa celé podujatie v dohodnutej forme uskutoční na 
náhradnom mieste – v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici. 

V prípade priaznivého počasia sa podujatie bude konať v centre Trnavy (Trojičné námestie, 
pešia zóna, priestor pred Radnicou, Radničný dvor, bašta pri Bernolákovej bráne, mestská 
veža).  
 

Vaša cenová ponuka musí zahŕňať všetky honoráre pre všetkých 
účinkujúcich, včítane povolenia zo SOZA. Vaša cenová ponuka musí 
zahŕňať aj náklady na realizáciu podujatia v športovej hale v prípade 
nepriaznivého počasia. 
 

Program bude rozvrhnutý na celý deň od 10,00 do 18,00 a musí obsahovať:  

- Úvodný ceremoniál, zahájenie stredovekého podujatia  
- Konferované 2 hod. vystúpenie živý šach 
- Min. 1 hod. vystúpenie stredoveké divadlo 
- Min. ½ hod. vystúpenie sokoliarov so zapojením divákov, hlavne detí 
- podujatie bude akusticky doprevádzané dobovou stredovekou hudbou 



- tematické turistické prehliadky s dobovo oblečenými sprievodcami budú v hodinových 
intervaloch a budú zahŕňať mestské opevnenie pri Bernolákovej bráne, mestskú vežu 
a západné krídlo Radnice 

- konferované súťaže zamerané na dobové stredoveké hry a aktivity pre deti v dĺžke 
trvania 2 hod 

- stredoveká kaviareň so vstupmi živej dobovej hudby 
- program musí byť zabezpečený ozvučovacou technikou, okolo šachovej plochy budú 

stupienkové tribúny pre zabezpečenie dobrého výhľadu divákov. 
 

Vaša cenová ponuka musí obsahovať aj zabezpečenie publicity so 
všetkými povinnými logami a textami podľa pokynov Obstarávateľa:  

- Audio pozvánka odvysielaná 5x v niektorom slovenskom rádiu 
- Statická pozvánka (plagát na obrazovke) v 3 regionálnych TV pred podujatím (MTT, 

KTV, ZSTV) 
- tlačové pozvánky na podujatie  formou zverejneného článku s programom v 2 

regionálnych periodikách 
- elektronické pozvánky na podujatie min. na 3 web stránkach (trnava.sk; trnava-live, 

facebook) 

- 1000 ks letákov formát A4; plnofarebný obojstranný (farebnosť 4+4), skladateľné (2 
lomy, zložený na tretiny),  papier 135 g, Letáky budú obsahovať informácie o mieste 
konania a programe podujatia, budú umiestnené pred podujatím na verejne 
dostupných miestach. Grafický návrh a dizajn musí byť schválený Obstarávateľom. 
Dodávateľ zabezpečí textový a fotografický obsah, grafickú úpravu a tlač vrátane 
zalomenia. 

- 60 ks plagátov plnofarebných veľkosti A2 informujúcich o mieste konania a programe 
podujatia umiestnené na verejne dostupných miestach, grafický dizajn schválený 
Obstarávateľom 

- 200 ks plagátov plnofarebných veľkosti A1 informujúcich o mieste konania a programe 
podujatia umiestnené na verejne dostupných miestach, grafický dizajn schválený 
Obstarávateľom.  

- Z podujatia bude spracovaný reportážny TV shot cca 3,5-5 min. so sprievodným 
slovom, odvysielaný po podujatí v 3 regionálnych TV (MTT, KTV, ZSTV). Obstarávateľ 
obdrží túto reportáž na 3 ks DVD. Reportážny TV shot bude verejne prístupný po 
kliknutí na min. na 3 weboch (trnava.sk; trnava-live, facebook) s reportážou z 
podujatia   

- Obstarávateľ obdrží 3 ks DVD s digitálnymi fotografiami z podujatia: min. 200 ks. 
Fotodokumentácia musí zachytávať-dokumentovať program podujatia, ale aj všetky 
položky detailného rozpočtu z cenovej ponuky (zabezpečovaciu zvukovú 
a osvetľovaciu techniku, fotografie dokazujúce zabezpečenie publicity v médiách a na 
verejných miestach, atď.)  
 

Predpokladaná maximálna hodnota zákazky je 7.000,- Eur včítane DPH. 


