
Príloha č. 4 - Špecifikácia položiek k ubytovacím, stravovacím a konferenčným službám 

„IV. Národné stretnutie siete EURES Slovensko“ 
BANSKÁ BYSTRICA 10.-11.JÚN 2014 

 
 Položka Cena za danú 

položku  v € bez 

DPH na 1 osobu 

Cena za danú 

položku  v € bez 

DPH na 60 osôb 

Cena za danú položku  

v € 

s DPH na 60 osôb 

Sadzba 

DPH 

v % 

1. Rezervácia ubytovania pre min. 60 účastníkov predmetného 

stretnutia v júni  2014, pričom každý účastník musí byť 

ubytovaný samostatne.  

  

 

  

2. Náklady za prenájom 1 konferenčnej miestnosti pre min. 60 

osôb v trvaní 2 dní. 1. deň od 12,00 do 18,00 hod , 2. deň od 

od  9,00 do 12,00 hod 

  

 

 

  

3. Náklady na prezentačnú techniku (dataprojektor, notebook, 

premietacia plachta, ozvučenie) v konferenčnej miestnosti 
    

 Náklady na ubytovanie a prenájom konferenčnej 

miestnosti s prezentačnou technikou SPOLU  

(položka 1+2+3) 

  

 

  

4. Náklady na stravovanie (obed, večera) pre min. 60 osôb 

formou teplého bufetového stolu s tradičným jedlom: 

 

OBED: o 12:00 (2x) 

- polievka 250 ml (slepačí, hovädzí vývar) 

- teplé jedlo mäsové 3 druhy 300 g ( 150 g napr. kuracie prsia 

na prírodný spôsob, kurací rezeň bravčové mäso na prírodný 

spôsob), prílohy 150g  (napr. zemiaky, ryža, cestoviny) 

- bezmäsité jedlo 2 druhy 300 g (napr. zeleninové rizoto, 

cestoviny s paradajkovou   omáčkou) 

- zeleninové šaláty 50 g (napr. miešaný, uhorkový) 

- dezert  30 g (3 druhy zákuskov napr.  doboška, punčový rez, 

ovocný pohár), 

-  ovocie (3 druhy) 

 

VEČERA: o 18:00 (1x) 

- teplé jedlo mäsové  150 g 3 druhy (napr. pečené kura 1/4, 

bravčový rezeň, rizoto s bravčovým mäsom),  príloha 150g 

(napr. zemiaky, ryža, cestoviny) 

    



- bezmäsité jedlo 300g 1 druh (napr. zeleninové rizoto alebo 

cestoviny so  syrovou omáčkou) 

- zeleninové šaláty 50 g (napr. miešaný, paradajkový) 

 

NÁPOJE: 

- mix nealko nápojov (minerálka perlivá, neperlivá, ochutené 

sýtené nápoje, 100% džús – 0,33l na1  osobu) ku každému 

jedlu 

5. Náklady na občerstvenie účastníkov – 1 x coffee break 

o 15:00 hod. a 1x  o 10:30 hod. 

- káva, čaj, nealko nápoje 0,33 l/osoba(napr. minerálka 

perlivá, neperlivá, ochutené sýtené nápoje, 100% džús) 

- slané pečivo 1 ks/osoba  a sladké pečivo 1 ks /osoba (napr. 

croissant, moravský koláč, kanapka, pagáč) alebo chlebíčky 

2 ks/osoba(napr.  šunkový, salámový, syrový)  

- do konferenčnej miestnosti založiť minerálnu vodu na stôl 

2ks /osoba počas trvania stretnutia  

    

 Náklady na stravovanie a občerstvenie SPOLU  

(položka 4+5): 

    

 

                            Celková cena v €  SPOLU ( položka 1. až  5.)    

 

 


