
                  

 

RÁMCOVÁ DOHODA 

O POSKYTOVANÍ  TECHNICKÝCH  SLUŽIEB 

 

 

uzatvorená podľa ustanovení § 269  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „Dohoda“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Názov: Umelecký súbor Lúčnica  

Sídlo:  Štúrova 6, 811 02 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Mgr. art. Marián Turner, generálny riaditeľ                                                      

IČO:  00 164 828 

DIČ:              2020829976 

IČ DPH:  nie je platcom DPH 

Registrácia:  Štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR na 

základe zriaďovacej listiny č. MK – 1510/2000 – 1  zo dňa  20.9.2000 

a v zmysle neskorších rozhodnutí MK SR o doplnení zriaďovacej 

listiny 

Bankové spojenie:             

IBAN:                 

Kontakt, e-mail:     +421 2/204 86 103,  lucnica@lucnica.sk 

   

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2 Poskytovateľ: 

Obchodné meno: Róbert Sloboda – S. R. S. LIGHT DESIGN                                

Sídlo:    Martinčekova 780/6,  821 09 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Róbert Sloboda                      

IČO:    30141214                                             

DIČ:    1020343555                                              

IČ DPH:    SK1020343555                                        

Zapísaný v:    Živnostenský register č. 102 - 19631                                   

Bankové spojenie:      

IBAN:        

 

(ďalej len „Poskytovateľ “) 

 

( Objednávateľ a Poskytovateľ  ďalej spolu ako „ Zmluvné strany“) 

 

 

mailto:lucnica@lucnica.sk


PREAMBULA 

 

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súťaž na  zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej 

je „Technické zabezpečenie  vystúpení Umeleckého súboru LÚČNICA“. Na základe vyhodnotenia 

predložených cenových ponúk  bola ponuka Poskytovateľa vyhodnotená ako úspešná.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prioritou je riadne a včasné plnenie tejto  Dohody a akékoľvek prípadné 

spory medzi Zmluvnými stranami budú riešiť tak, aby žiadnym spôsobom nebolo toto plnenie narušené. 

 

ČLÁNOK  II. 

Predmet plnenia dohody 

  

2.1 Zmluvné strany uzavretím tejto Dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie  

predmetu Dohody, ktorým je komplexné poskytovanie služieb spojených s  technickým zabezpečením 

vystúpení Umeleckého súboru LÚČNICA, t. j. ozvučenie, osvetlenie a videoprojekcia umeleckého 

vystúpenia, zastrešenie a pódium pre open air vystúpenia, zabezpečenie LED obrazoviek a preprava 

techniky na miesto a z miesta vystúpenia umeleckého súboru. 

2.2  Poskytovateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Dohody priebežne, pružne a efektívne zabezpečovať 

požadované služby na základe doručenej objednávky. 

2.3  Poskytovateľ sa touto Dohodou zaväzuje Objednávateľovi zabezpečiť komplexné služby v zmysle Prílohy 

č. 1 „Špecifikácia predmetu zákazky„ (ďalej Príloha č.1) a Prílohy č. 2 „Plnenie kritérií na hodnotenie 

ponúk“  (ďalej Príloha č. 2),  ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.   

 

ČLÁNOK  III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) objednávať služby spojené s Prílohou č. 1  písomnou formou v súlade s touto Dohodou, pričom  

objednávka musí byť Poskytovateľovi doručená najneskôr 10 pracovných dní pred dátumom 

poskytnutia služby, 

b) poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie dodania služby,   v objednávke 

špecifikovať : - rozsah požadovanej služby 

- miesto poskytnutia služby 

- termín poskytnutia služby 

- meno kontaktnej osoby objednávateľa, 

c)  bezodkladne informovať Poskytovateľa o prípadných zmenách pri objednávaní služby, 

d) zabezpečiť všetky potrebné povolenia v prípade umiestnenia pódia na verejnom priestranstve 

a parkovacie miesta pre vozidlá Poskytovateľa. 

 

3.2 Poskytovateľ  sa zaväzuje:  

a) poskytnúť služby spojené s Prílohou č. 1  v súlade s touto Dohodou a podľa objednávok 

Objednávateľa,  

b)  bezodkladne informovať Objednávateľa o prípadných zmenách pri poskytovaní  služby, 

c) poskytnúť požadovanú službu i za podmienky, že objednávka bude vo výnimočných prípadoch 

doručená v kratšom čase pred požadovaným termínom  poskytnutia služby, najneskôr však 2 dni pred 

dátumom poskytnutia služby, 

d) na poskytnutie služby použiť výlučne technické zariadenia uvedené v Prílohe č.1, v súlade 

s príslušnými technickými a bezpečnostnými predpismi a s platnými revíznymi správami,  

e) pripraviť technické zariadenia v mieste vystúpenia minimálne 3 hodiny pred plánovanou skúškou, 



f)  zabezpečiť stálu prítomnosť pracovníkov obsluhy technických zariadení počas skúšok a vystúpení ako 

aj  pred vystúpeniami v zmysle pokynov Objednávateľa, 

g)  bezodkladne odstrániť reklamované nedostatky poskytovaných služieb, v opačnom prípade bude 

znášať náklady Objednávateľa na ich odstránenie, 

h) operatívne reagovať na požiadavky Objednávateľa počas poskytovania služby, 

i) zabezpečiť prepravu technických zariadení Objednávateľa vrátane ich naloženia a vyloženia, 

j) v prípade nemožnosti poskytnutia prepravy, v prípade dopravnej nehody alebo poruchy vozidla 

zabezpečiť  náhradnú prepravu v plnom rozsahu na vlastné náklady. 

 

ČLÁNOK  IV. 

Cena predmetu plnenia 

  

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky   Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996    

Z. z. o cenách,  na základe víťaznej  ponuky Poskytovateľa z verejného obstarávania, je určená v 

mene EUR a tvorí  Prílohu č.2  tejto Dohody. 

4.2  Cena za objednanú službu bude fakturovaná podľa reálne poskytnutých služieb v zmysle Prílohy č. 2. 

4.3 Celková cena  za obdobie trvania Dohody je stanovená nasledovne: 

 

Cena bez DPH                                                  24 000,00  Eur (slovom: dvadsaťštyritisíc Eur) 

       DPH                                                                    4 800,00  Eur (slovom: štyritisícosemsto Eur) 

Celková cena za predmet plnenia s DPH      28 800,00  Eur (slovom: dvadsaťosemtisícosemsto Eur) 

 

4.4  Celková cena  predmetu plnenia je konečná a nemožno ju v priebehu zmluvného vzťahu meniť. K zmene 

ceny môže prísť iba v prípade legislatívnych zmien, napr. sadzby DPH. 

 

ČLÁNOK  V. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

5.1 Právo na zaplatenie ceny za  každú dodanú službu v súlade s objednávkou vzniká Poskytovateľovi 

riadnym a včasným splnením jeho záväzku, t. j. dodaním predmetu plnenia v stanovenej lehote. Prílohu 

každej faktúry bude tvoriť rozpis účtovaných položiek. 

5.2 Faktúra vystavená Poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom                 

č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.  

5.3  V prípade, ak faktúra nebude vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú uvedené 

nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, táto skutočnosť bude dôvodom na 

odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po 

preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa. Objednávateľ uvedie dôvod vrátenia 

faktúry.  

5.4 Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní od preukázateľného doručenia faktúry do sídla 

Objednávateľa.  

5.5 Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa 

v prospech účtu Poskytovateľa.  

5.6  Poskytovateľovi nevzniká nárok na zálohové platby.   

 

 

 

 

 

 



ČLÁNOK  VI. 

Uzatváranie objednávok 

 

6.1 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi službu na základe písomnej objednávky.  

6.2  Pokiaľ objednávka uzatvorená medzi Zmluvnými stranami neurčuje inak, predpokladá sa, že obchodné 

podmienky dohodnuté touto Dohodou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. K odchylnej úprave v tejto Dohode 

dojednaných podmienok môže však v objednávke  dôjsť medzi Zmluvnými stranami len v mimoriadnych, 

zreteľa hodných prípadoch. V takomto prípade Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia, že ich odchylné 

dojednania v objednávke, ktorú uzavrú na základe tejto Dohody, majú prednosť pred znením obchodných 

podmienok dojednaných touto Dohodou.  

6.3 Objednávka musí obsahovať minimálne označenie Objednávateľa a Poskytovateľa, špecifikáciu 

požadovanej služby,  určenie času a miesta dodania služby,  určenie jednotkovej alebo celkovej ceny 

služby a platobných podmienok. Objednávka musí byť podpísaná osobou  oprávnenou konať za  

Objednávateľa    navonok. 

 

ČLÁNOK  VII. 

Zodpovednosť za škodu a sankcie 

 

7.1 Objednávateľ a Poskytovateľ si vzájomne zodpovedajú za škodu, ktorú si navzájom spôsobia porušením 

svojich povinností. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s touto Dohodou sa riadi príslušnými 

právnymi predpismi.  

7.2 Objednávateľ a Poskytovateľ sú povinní predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a primerané 

opatrenia k odstráneniu hroziacej škody a v prípade vzniku škody urobiť všetky nevyhnutné opatrenia 

k tomu, aby rozsah škody bol čo najnižší.  

7.3  Pri porušení zmluvnej povinnosti dodať predmet plnenia v dohodnutom čase, mieste a v rozpore s touto 

Dohodou je Objednávateľ oprávnený uplatniť si  zmluvnú pokutu a Poskytovateľ povinný zaplatiť ju vo 

výške 100 % z celkovej ceny nedodaného predmetu plnenia. Zároveň je Poskytovateľ povinný nahradiť 

Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá mu porušením tejto zmluvnej povinnosti vznikla.  

7.4 V prípade porušenia zmluvnej povinnosti tým, že Poskytovateľ poskytne službu s chybami, iným 

technickým zariadením, v inom počte ako bolo uvedené v objednávke, v dôsledku čoho bola zhoršená 

kvalita poskytovanej služby, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Poskytovateľ povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu  vo výške 50%  z ceny poskytnutej služby a zároveň nahradiť Objednávateľovi v plnom 

rozsahu škodu, ktorá mu tým vznikla. 

7.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry  je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si úrok 

z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej   ceny  predmetnej faktúry  za každý deň omeškania. 

7.6 Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej Zmluvnej strane v lehote do pätnástich  

kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej Zmluvnej strany.      

 

   ČLÁNOK  VIII. 

Doba platnosti zmluvy 

 

8.1 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to  na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody,        

t. j. dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, resp. do 

vyčerpania finančného limitu  24 tis. Eur  bez DPH.  

8.2 V prípade, že finančný limit Dohody nebude za obdobie 24 mesiacov vyčerpaný,  je možné účinnosť  

Dohody predĺžiť, a to až na dobu do vyčerpania finančného limitu, maximálne však na obdobie 48 

mesiacov. 

 

 

 



                                                      ČLÁNOK  IX. 

Ukončenie dohody 

 

9.1 Pred uplynutím dohodnutej doby účinnosti Dohody možno túto Dohodu ukončiť:  

a) kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán,  

b) odstúpením z dôvodov upravených touto Dohodou, pričom na odstúpenie sa vyžaduje písomná forma. 

Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.  

9.2 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od tejto Dohody odstúpiť výlučne iba v prípade závažného 

porušenia podstatných zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou alebo aspoň niektorej z nich, 

pričom za  takéto porušenie sa na účely tejto Dohody považuje ak : 

a) Poskytovateľ poruší svoju povinnosť spojenú s poskytovaním služieb podľa tejto Dohody a takéto 

porušenie je spôsobilé ohroziť alebo poškodiť dobrú povesť Objednávateľa, alebo 

b) Zmluvná strana poruší alebo porušuje svoje povinnosti ustanovené touto Dohodou a k náprave nedôjde 

ani po predchádzajúcom písomnom upozornení, alebo 

c) Poskytovateľ je v úpadku alebo mu preukázateľne úpadok hrozí, alebo 

d) Zmluvná strana poruší povinnosť mlčanlivosti. 

9.3 Odstúpením od Dohody nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla 

porušením zmluvnej povinnosti. 

 

ČLÁNOK  X. 

Osobitné ustanovenia 

 

10.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré im boli 

poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti s Dohodou alebo s ktorými sa oboznámili počas 

plnenia Dohody, resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia, a to aj po ukončení účinnosti Dohody, s 

výnimkou nasledujúcich prípadov: 

a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej Zmluvnej strany právnymi predpismi (napr. 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov), 

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou 

Zmluvnou stranou, 

c) informácie, ktoré sa stanú po podpise Dohody verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni 

získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, 

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej Zmluvnej strany (vrátane právnych, 

účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou 

povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej Zmluvnej strane zaviazali povinnosťou 

mlčanlivosti, 

e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je 

dotknutá Zmluvná strana účastníkom, 

f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej Zmluvnej strany. 

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

Zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia 

prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov 

Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

 

 

 

 



ČLÁNOK  XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné, určité a zrozumiteľné. Žiadna zo 

Zmluvných strán neuzavrela Dohodu v omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Dohodu si 

Zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

11.2 Vzťahy touto Dohodou neupravené sa spravujú príslušnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka  

a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi  predpismi. 

11.3 V prípade, že sa niektoré z ustanovení Dohody stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení 

nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext 

a účel daného ustanovenia. 

11.4    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy budú riešiť predovšetkým 

dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade ak nedôjde k dohode, žalobca uplatní práva z Dohody na 

príslušnom súde.  

11.5 Túto Dohodu  je možné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou písomných, 

postupne číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, pokiaľ nebudú 

v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  

11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez zbytočného odkladu budú písomne informovať druhú Zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, bankového spojenia a čísla 

účtu, na ktoré majú byť poukazované platby a o iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie 

Dohody. 

11.7  Písomnosti  v zmysle tejto Dohody sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

Dohody. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia 

prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky 

adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, 

zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

11.8 Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú stranu. 

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú prílohy č. 1 „Špecifikácia predmetu zákazky“ a  č. 2 „Plnenie 

kritérií na hodnotenie ponúk“, ktorú Poskytovateľ predložil vo verejnom obstarávaní. 

11.10 Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť  Objednávateľa zverejniť túto  Dohodu  podľa  § 5a) zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a na tento účel  

prehlasuje, že súhlasí so zverejnením Dohody v rozsahu platnej legislatívy. 

11.11 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

 

 

Bratislava  .....................................                                                   Bratislava .................................. 

 

za  Objednávateľa:                                                                                 za  Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                                   .........................................................  

        Mgr. art. Marián Turner          Róbert Sloboda 

          generálny riaditeľ                                                konateľ 

 

 



              Príloha č. 1 

  

 

 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 

Objednávateľ požaduje zabezpečiť predmet Dohody minimálne v parametroch uvedených v tejto 

špecifikácii podľa jednotlivých oblastí: 

 

1. oblasť: ozvučenie vystúpenia  

2. oblasť: osvetlenie vystúpenia  

3. oblasť: videoprojekcia  

4. oblasť: zastrešenie pre open air vystúpenia  

5. oblasť: pódium pre open air vystúpenia 

6. oblasť: LED obrazovka  

7. oblasť: preprava technických zariadení (na miesto a z miesta vystúpenia)  

 

 

1. oblasť: Ozvučenie vystúpenia 

 

Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa zabezpečiť ozvučovací systém,  ktorý spĺňa najvyššie 

technické parametre na rovnomerné pokrytie priestoru ako aj na kvalitu zvuku pre žánre folklór 

a klasická hudba. 

 

Požiadavky Objednávateľa na systém ozvučenia: 

- Objednávateľ požaduje ozvučovací systém so zabudovanými zosilňovačmi s konvenčným 

chladením – bezventilátorová  tichá prevádzka  alebo pasívny systém,    

- systém ozvučenia lineárny (curvilinear array system),  

- ovládací procesor s minimálne 6 vstupmi alebo kaskádne zapojenie viacerých takýchto zariadení 

s min. 12 výstupmi s možnosťou oneskorenia signálu pre každý výstup (analóg,  AES/EBU), 

- notebook s originálnym softvérom pre nastavenie systému,  

- rigging konštrukcia na zavesenie reproduktorov, 

- elektrické reťazové kladkostroje – bezpečnostná norma BGV D8 s ovládačom a príslušenstvom 

na vešanie,  

- reproduktorová súprava pre ozvučenie  prednej línie javiska,  

- monitory pre pódium,     

- príslušenstvo – kabeláž ( signálová, napájacia), rozvádzač  

 

 

 

 

 

Technické parametre zvukového systému 

 

Tabuľka č. 1  



Por. č. Stredovýškové reproduktorové sústavy    

1. Frekvenčný rozsah 75Hz 16000Hz + - 4 dB 

2. Fázový rozsah 1600Hz + - 30 stupňov 16000Hz + -30 stupňov 

3. Akustický tlak Min: 130dB  

4. Dynamický rozsah Min: 110dB  

5. Výkon (RMS) Min: 1200W   

6. Skreslenie (THD) Max: 0,03%  

7. Vyžarovací uhol horizontálny   Min: 100 stupňov  

 

 

Tabuľka č. 2 

Por. č. Bassové  reproduktorové sústavy    

1. Frekvenčný rozsah 40Hz 130Hz  + - 4 dB 

2. Fázový rozsah 45Hz 120Hz + -  30 stupňov 

3. Akustický tlak Min:138dB  

4. Dynamický rozsah Min: 110dB  

5. Výkon (RMS) Min: 2200W  

6. Skreslenie (THD) Max: 0,03%  

 

 
Tabuľka č. 3 

Por. č. Reproduktorová sústava 

pre ozvučenie prednej línie  

  

1. Frekvenčný rozsah 80Hz 16000Hz + - 4 dB 

2. Fázový rozsah 300Hz 18000Hz + - 60 stupňov 

3. Akustický tlak Min: 122dB  

4. Dynamický rozsah Min: 110dB  

5. Výkon (RMS) 350W  

6. Skreslenie (THD) Max: 0,03%  

7. Vyžarovací uhol horizontálny   Min: 100 stupňov  

8. Vyžarovací uhol vertikálny   Min: 100 stupňov  

 

Požadovaný minimálny počet zariadení pre ozvučenie  

 

Tabuľka č. 4  

Por. č. Malé priestory  Počet  

minimálny 

v kusoch 

1. Stredovýšková reproduktorová sústava 8 

2. Bassová reproduktorová sústava 2 

3. Procesor 1 

4. Reproduktorová súprava pre ozvučenie prednej 

línie 

2 

5. Rigging konštrukcia na zavesenie 

reproduktorov 

2 

6. Kladkostroj BGV D8 + 500 kg (alternatíva 

LIFT min 5,5m) 

2 

7. Celok kabeláž (signálová, napájacia, 

rozvádzač) 

1 

8. Služba – montáž , demontáž, obsluha 1 Celok 

 

 



Tabuľka č. 5  

Por. č. Veľké  priestory  Počet  

minimálny 

v kusoch 

1. Stredovýšková reproduktorová sústava 18 

2. Bassová reproduktorová sústava 10 

3. Procesor 1 

4. Reproduktorová súprava pre ozvučenie prednej 

línie 

6 

5. Rigging konštrukcia na zavesenie 

reproduktorov 

3 

6. Kladkostroj BGV D8 + 500 kg  6 

7. Celok kabeláž (signálová, napájacia, 

rozvádzač) 

1 

8. Služba – montáž , demontáž, obsluha 1 Celok 

 

 

2. oblasť: Osvetlenie vystúpenia 

 

Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa zabezpečiť osvetlenie, ktoré spĺňa najvyššie technické 

parametre na divadelné stvárnenie predstavení ako aj štylizáciu žánru, ktorá je podporená efektovým 

osvetlením.  

 

Technická špecifikácia svetelných zariadení 

 

Tabuľka č. 6 

Por. č.  Parametre 

1. Štúdiový reflektor 1000W s klapkami Homogénny zdroj predného svetla  

s klapkami a teplotou 3200 K 

výkon: 1000W  

nastaviteľný vyžarovací uhol: min rozsah 10-58 

stupňov svietivosť:  min 1900 Lux/8 m 

 

2. Štúdiový reflektor 2000W s klapkami Homogénny zdroj predného svetla  

s klapkami a teplotou 3200 K 

výkon: 2000 W 

vyžarovací uhol: min rozsah 9-45 stupňov 

svietivosť: min 1900 Lux/14 m 

 

3. Štúdiový reflektor 5000W s klapkami Homogénny zdroj predného svetla  

s klapkami a teplotou 3200 K 

výkon: 5000 W 

nastaviteľný vyžarovací uhol: min. rozsah 12-56 

stupňov 

svietivosť: min 1800 Lux/17 m 

 

4. Profilový reflektor  Profilový reflektor  (tvarový) s meniteľným uhlom 

v rozsahu min 15-30 stupňov  a min výkonom 750 W 

5. DMX stmievač počet okruhov:  min 12  

zaťažiteľnosť pre okruh: min 13A  

odrušenie min: 400 us 

ochrana prúdový chránič 



6. Ovládací pult divadelný Profesionálny divadelný pult s výstupom  DMX 512 

počet kanálov: min  512  

počet submastrov:  min  24  

vstup LCD  monitor: min 1 ks  

 

7. Zariadenie pre bezdrôtový prenos DMX signálu – 

set 

Systém bezdrôtového prenosu DMX signálu pre dosah 

min 600 m  

počet kanálov:  min 512  

set pozostáva z 1 ks vysielač a 2 ks prijímač 

8. Rotačná hlava 1200HMI Inteligentné svetlo ovládané signálom DMX 512 

s tichou prevádzkou, silným svetelným výstupom, 

CMY miešaním farieb a ZOOM funkciou 

výkon: min 1200 W  

9. Rotačná hlava spot / beam  Inteligentné svetlo ovládané signálom DMX 512 

s tichou prevádzkou, silným svetelným výstupom a 

ZOOM funkciou min rozsah 2.5-20 stupňov, svetelný 

výstup min. 90000 Lux/5m 

výkon: min 280 W 

10. Rotačná hlava 250HMI Inteligentné svetlo ovládané signálom DMX 512 

s tichou prevádzkou, silným svetelným výstupom a 

ZOOM funkciou 

výkon:  min 250 W  

11.  Sledovací  reflektor 1200HMI  

 

Profesionálny sledovací reflektor  

výkon výbojky: min 1200 W 

funkcia ZOOM 

možnosť zmeny farby 

ovládanie DMX a manuál  

príslušenstvo statív 

12. Inteligentné LED svietidlo  Profesionálne LED WASH svietidlo ovládané DMX 

signálom 

výkon min: 180 W 

miešanie farieb RGBW 

tichá prevádzka 

13. Dymostroj typ Hazzer  Profesionálny dymostroj, vhodný pre TV záznam 

výkon min: 400 W 

 

14. Ovládací pult pre efektové svetlá  Profesionálny svetelný pult pre ovládanie efektových 

svetiel s funkciou  nahradenia zariadenia . 

FTF display min: 2 ks  

výstup DMX 512 min: 4 ks  

 

15. Traverzy pre zavesenie štúdiových a efektových 

zariadení  

Traverzy musia byť čierne alebo prekryté nehorľavou 

čiernou látkou 

rozmer - prierez  traverzy:  35x35 cm min zaťaženie 

UDL 1700kg /10m 

rozmer -prierez  traverzy min 60x60cm  min zaťaženie 

UDL 3300kg/10m 

16. Príslušenstvo na vešanie  Elektrické reťazové kladkostroje s dvomi brzdami  alebo  

BGV D8 + 500 kg 

dĺžka reťaze min: 20 m, ovládač na kladkostroje min 8 

kanálov, úväzy s oceľovým jadrom , strmene .... 

17. Príslušenstvo – kabeláž signálová, napájacie, signálové 

splitery, rozvádzače na pripojenie do siete, traverzy, 

klemy, poistné lanká 

 



 

Požadovaný minimálny počet zariadení pre osvetlenie  

 

Tabuľka č. 7 

Por. č. Malé priestory  Počet  

minimálny 

v kusoch 

1. Štúdiový reflektor 2000 W s klapkami 8 

2. Štúdiový reflektor 1000 W s klapkami 6 

3. Profilový reflektor   4 

4. DMX stmievač 3 

5. Ovládací pult divadelný 1 

6. Zariadenie pre bezdrôtový prenos DMX 

signálu – set 

1 

7. Sledovací  reflektor 1200HMI 1 

8. Príslušenstvo – kabeláž signálová, napájacie, 

signálové splitery, rozvádzače na pripojenie do 

siete, traverzy, klemy, poistné lanká 

1 celok 

9. Služba – montáž , demontáž, obsluha 1 celok 

 

 

Tabuľka č. 8 

Por. č. Veľké priestory  Počet  

minimálny 

v kusoch 

1. Štúdiový reflektor 5000 W s klapkami 4 

2. Štúdiový reflektor 2000 W s klapkami 12 

3. Štúdiový reflektor 1000 W s klapkami 12 

4. Profilový reflektor  8 

5. DMX stmievač 4 

6. Ovládací pult divadelný 1 

7. Zariadenie pre bezdrôtový prenos DMX 

signálu – set 

2 

8. Rotačná hlava 1200 HMI 6 

9. Rotačná hlava Spot / Beam  16 

10. Rotačná hlava 250 HMI 6 

11. Sledovací  reflektor 2500 HMI  

 

2 

12. Inteligentné LED svietidlá  24 

13. Dymostroj typ Hazzer  2 

14. Ovládací pult pre efektové svetlá  1 

15. Ovládací pult divadelný  1 

16. Kladkostroj BGV D8 + 500 kg 10 

17. Traverzy pre zavesenie štúdiových a efektových 

zariadení  (cca 60 m ) 

1 

18. Príslušenstvo – kabeláž signálová, napájacie, 

signálové splitery, rozvádzače na pripojenie do 

siete, traverzy, klemy, poistné lanká 

1 celok 

19. Služba – montáž , demontáž, obsluha 1 celok 

 

 

3.   oblasť: Videoprojekcia 



 

Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa zabezpečiť videoprojekciu, ktorá technicky spĺňa najvyššie 

parametre a má najvyššie požiadavky na videotechniku. 

Poskytovateľ musí vedieť zabezpečiť 4 ks  rovnakých projektorov s funkciou  spájania obrazu 

a  plátno BLACK PEARL min. rozmerov 14m x 7m. 

  
Tabuľka č. 9 

Por. č. Videotechnika  

1. Projektor 12000 ANSI    min. 12000 ANSI lumelov, rozlíšenie FULL HD 

s diaľkovým ovládaním, RS 232 a mechanickou 

klapkou ovládateľnou cez DMX, súčasť projektora sú  

optiky  

2. Optika zoom pre dlhú a krátku  projekciu  

3. Média server – zariadenie pre prehrávanie 

video a audio signálu so záložným zdrojom  

 

4. EDGE BLANDING PROCESOR – 

zariadenie pre spájanie obrazu s dvoma 

VGA s výstupmi   

rozlíšenie 1024 x 768  

5. Náhľadový monitor  

6. Statív pre projektor  výška min. 3,5 m 

7. Traverza pre projektory 30 cm x 30 cm dĺžka približne 10 m 

8. Reťazové kladkostroje  BGV D8 + 500 kg 

9. ROLL UP navíjací systém pre tyl  minimálna šírka 14m a min. výškou 10m ovládaný 

cez DMX 

10. Nosná traverza pre ROLL UP 16 m , 50 x 50 cm 

11. Príslušenstvo – klemy, poistné lanká, 

signálové  káble, napájacie káble, 

rozvádzače na pripojenie do siete 

 

12. plátno BLACK PEARL  min. rozmerov 14m x 7m 

 

 

 

 

Požadovaný minimálny počet zariadení pre videoprojekciu  

 

Tabuľka č. 10 

Por. č. Malé priestory Počet 

minimálny 

v kusoch 

1.  Projektor  12000 ANSI   1 

2. Mechanická klapka ovládaná cez DMX 1 

3. Široká optika 1 

4. Dlhá optika 1 

5. Média server 1 

6. Náhľadový monitor 1 

7. Príslušenstvo - signálové splitery, signálové 

káble, napájacie káble, rozvádzače na 

pripojenie do siete 

1celok 

8. Služba – montáž, demontáž, obsluha 1 celok 

 



 

Tabuľka č. 11 

Por. č. Veľké priestory Počet 

minimálny  

v kusoch 

1. Projektor 12000 ANSI  4 

2. Mechanická klapka ovládateľná cez DMX 2 

3. Média server 1 

4. EDGE BLANDING PROCESOR 1 

5. Náhľadový monitor 2 

6. Traverza pre projektory 10 m čierna 1 

7. Reťazové kladkostroje BGV D8 + 500 kg 4 

8. ROLL UP DMX navíjací systém 1 

9. Plátno BLACK PEARL  1 

10. Nosná traverza pre ROLL UP 16m 1 

11. Príslušenstvo – signálové splitery, 

signálové káble, napájacie káble, 

rozvádzače na pripojenie siete, klemy, 

poistné lanká 

1 celok 

12. 

 

Služba – montáž , demontáž, obsluha 1 celok 

 

 

4. oblasť:  Zastrešenie pre open air vystúpenia  

Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa zabezpečiť najvyššie bezpečnostné parametre pri zastrešení 

pódia. Prenosné zastrešenie pódia ( Ground Support) zložené z hliníkových traverz tak, aby sa dalo 

postaviť zastrešenie vo variabilnej šírke. Bočné steny vrátane zadnej steny zastrešenia musia byť 

chránené proti dažďu  čiernou sieťovinou. Tvar zastrešenia musí byť z akustických dôvodov krídlový, 

prekrytý plachtou s vnútornou čiernou stranou, odtok vody musí byť zabezpečený odkvapom tak, aby 

voda nestekala po bočných stenách pódia a následne nevytekala na pódium. Zastrešenie pódia musí 

byť dimenzované na rýchlosť vetra minimálne 15m/s s bočnými  stenami „a“ 20m/s bez bočných 

stien. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti divákov verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača pri 

zastrešení pódia aj zariadenie  na meranie vetra s alarmom pri prekročení rýchlosti vetra podľa 

statického posudku Ground Support. Farba spodnej strany plachty ako aj traverz vrátane nôh musí byť 

čierna, alebo prekrytá čiernou látkou, ktorá spĺňa všetky protipožiarne požiadavky. 

 

Tabuľka č. 12 

Por. č. Názov položky  

1. Variabilný rozmer prekrytej plochy Šírka 13,5 m  16,5m  a 19,5 m 

2. Variabilný rozmer medzi vežami Šírka 12 m, 15 m a 18 m 

3. Hĺbka prekrytej plochy Min. rozmer  15 m 

4. Rozmer medzi vežami    Hĺbka 12 m 

5. Výška spodnej hrany traverzy Ground 

Support od pódia 

 Min.  8 m 

6. 2 x PA wings prestrešený až po zadnú 

traverzu  

Šírka min 3 m a rovnaká výška ako hlavná časť 

7. Povolené zaťaženie strechy, zadná 

traverza 

Rozložená nosnosť pri 18m min. 1000 kg 



8. Povolené zaťaženie strechy, stredná  

traverza ( 4m od zadnej hrany) 

Rozložená nosnosť pri 18m min. 500 kg 

9. Povolené zaťaženie strechy, predná  

traverza 

Rozložená nosnosť pri 18m min. 250 kg 

Objednávateľ v prípade potreby od Poskytovateľa požaduje možnosť  doplnenia  ďalšej traverzy, 

s rozloženou hmotnosťou pri 18 m minimálne 1000 kg.    

Objednávateľ od Poskytovateľa požaduje montáž, demontáž a všetky potrebné služby súvisiace so 

zastrešením.    

 

5. oblasť:  Pódium  pre open air vystúpenia 

  

Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa zabezpečiť najvyššie bezpečnostné kritéria pri stavbe  pódia 

a statický posudok s výpočtami povoleného zaťaženia pre všetky nosné prvky. 

  

Tabuľka č. 13 

Por. č. Názov položky  

1. Rozmery pódia min.  15 m x   12 m, výška 1,0 m – 1,5 m 

 

2. Nosnosť min. 750 kg/ m2 

 

3. Modulovateľné v moduloch ( možnosť dopĺňať 

podľa požiadaviek aj inými modulmi 1m x 1m, 

1m x 0,5 m, 2m x 0,5 m) 

   

 

4.   Protišmyková úprava celého pódia, tmavá farba  

 

5. Stabilita voči pohybu do strán, dôkladné 

zavetrenie 

 

 

6. Nástupy vykryté čiernymi paravánmi   min. výška 2,2 m,  šírka 4 m 

 

7. Služby – montáž, demontáž  

6. oblasť: LED obrazovka   

 

Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa zabezpečiť LED obrazovku, ktorá technicky spĺňa najvyššie 

parametre pre kvalitu obrazu. 

Poskytovateľ musí vedieť zabezpečiť 2 ks  rovnakých LED obrazoviek  s  možnosťou  spájania do 

jednej projekčnej plochy. 

Obrazovka P3.9   je určená pre vnútorné použitie a obrazovka P10 je určená pre použitie v exteriéri 

a musí byť odolná proti dažďu. 

 

Technická špecifikácia zobrazovacích zariadení 

 

Tabuľka č. 14 

Por.č. Názov položky  

1. LED obrazovka P3,9    Rozostup pixelov max.3,9mm, rozmer kabinetu 

500x500mm , svietivosť min 900cd/m2 ,kontrast min 

2000:1,opakovacia frekvencia min 2500Hz.   

2. LED obrazovka  P10 Rozostup pixelov max.10mm, rozmer kabinetu 

640x640mm , svietivosť min 5000cd/m2, kontrast 

min 2000:1, opakovacia frekvencia min 1200Hz.   



3. Média server – zariadenie pre prehrávanie 

video a audio signálu so záložným zdrojom  

4K 

4. Hliníková nosná konštrukcia Min. výška spodnej hrany  3,0m od zeme  

5. Média server – zariadenie pre prehrávanie 

video a audio signálu so záložným zdrojom  

 

6. Reťazové kladkostroje 500kg BGV D8+ 

7. Príslušenstvo – klemy, poistné lanká, 

signálové  káble, napájacie káble, 

rozvádzače na pripojenie do siete 

 

 

Požadovaný minimálny počet zariadení  pre LED obrazovku 

 

Tabuľka č. 15 

Por. č. Malé - vnútorné  priestory Počet 

minimálny 

v kusoch 

1.  LED stena  400x300cm   P 3.9   1 

2.                     Hliníková nosná konštrukcia   1 

3. Kladkostroj BGV D8 + 500 kg 4 

4. Média server 1 

5. Náhľadový monitor 1 

6. Príslušenstvo - signálové splitery, signálové 

káble, napájacie káble, rozvádzače na 

pripojenie do siete 

1celok 

7. Služba – montáž, demontáž, obsluha 1 celok 

 
 

Tabuľka č. 16 

Por. č. Veľké – vonkajšie  priestory  Počet 

minimálny  

v kusoch 

1. LED stena  576x768cm  P10    1 

2. Hliníková nosná konštrukcia 1 

3.        Kladkostroj BGV D8 + 500 kg 6 

4. Média server 1 

5. Náhľadový monitor 2 

6. Príslušenstvo - signálové splitery, signálové 

káble, napájacie káble, rozvádzače na 

pripojenie do siete 

1celok 

7. Služba – montáž, demontáž, obsluha 1 celok 

 

 

7. oblasť: Preprava technických zariadení  

 

Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa zabezpečiť prepravu technických zariadení do  miesta  

a z miesta vystúpenia umeleckého súboru.    

 

Tabuľka č. 17  

Por. č. Typ dopravného motorového vozidla Technické parametre / Počet kusov 



1. Skriňové nákladné vozidlo s hydraulickou 

plošinou a s prípojným zariadením pre 

prives, max. celková hmotnosť 12 t 

Objem skrine minimálne 31m3 /  Nosnosť min  3 t   

Nosnosť plošiny min 1t / 1 kus 

2. 

 

Malé nákladné vozidlo do 3,5 t s prípojným 

zariadením pre príves do 2,5 t 

Objem minimálne 12 m3  

3. Príves skriňový Objem min 54 m3 / Nosnosť min 5 t / 1 kus 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

                                 

        












