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KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  

SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

 

 

V Prešove, dňa 25.11.2015 

 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

             

 Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  služby/diela:  

„Výroba prezentačného video spotu o Prešovskom kraji“. 

 
 V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby/diela, ktorá bude 

realizovaná  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade 
s podmienkami definovanými v prílohe tejto výzvy. 
 

  

 

 S pozdravom 

 

 

                          v. r.  

                                                                                              Mgr. Martin Janoško 

                                                                                                              výkonný riaditeľ 
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Príloha č.1 

Výzva na predkladanie cenových ponúk, 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

1. Obstarávateľ: 

  Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

2. Názov služby/diela:   

„Výroba prezentačného video spotu o Prešovskom kraji“. 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby/diela:   

Predmetom dodávky diela je výroba prezentačného video spotu (ďalej len „videa“) 

o Prešovskom kraji v dĺžke 3 minút. Cieľom videa je predstaviť Prešovský kraj, jeho najkrajšie 

lokality, históriu, tradície kraja a najzaujímavejšie udalosti pútavým spôsobom a takto 

prilákať potenciálnych návštevníkov. Videom chceme vyvolať pozitívnu emóciu, zvedavosť a 

chuť príjemne stráviť čas v našom kraji a to v každom ročnom období.  

 

Výrobca videa musí zaradiť minimálne 35 lokalít z priloženého zoznamu.  

 

Pri natáčaní požadujeme letecké zábery resp. použitie drona na minimálne 30% záberov. 

Kvalita FULLHD, 4K. 

 

Dodávateľ v úvode spracuje scenár, ktorý obstarávateľ schváli.  

 

Počas celej výroby je dodávateľ povinný konzultovať prace s obstarávateľom.  

 

Vo videu nesmú byť použité zábery resp. materiál, ktorý je súčasťou iného video spotu. 

 

Zoznam navrhovaných  lokalít: 

Stará Ľubovňa –  hrad, skanzen, Nestville Park, Vojenský stredoveký tábor, Salaš u Franka 

(jedlo), Kráter vo Vyšných Ružbachoch, Kúpele Vyšné Ružbachy 

Štrbské Pleso –  člnkovanie, bunjee jumping, beh (Event night run?), prechádzka ľudí 
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Vysoké Tatry –  vysokohorské chaty (napr.: Bílikova, Reinerova, Chata pri Zelenom plese 

alebo iné), lanovka na Lomnický štít, meteorologická stanica, Belianska 

jaskyňa, cyklistika, vysokohorskí nosiči, horolezci, príroda - vodopády, plesá, 

podujatia - Medvedie dni, Benátska noc   

lyžovanie na svahu, skialpinizmus, nové vyhrievané lanovky, zábery na 

lyžiarov, AQUA CITY Poprad, Ľadový dóm Hrebienok, 

Poprad -   Tatranská galéria, Námestie v Spišskej Sobote 

Kežmarok -  festival EĽRO 2016 (remeselníci, folklór), hrad, zábery objektov UNESCO, 

Osturňa (drevenice)/Ždiar  

Levoča -   púť na Mariánsku horu, zábery objektov UNESCO - Spišská Kapitula, objekty 

centra mesta Levoča, oltár majstra Pavla 

Pieniny -  rafting na Dunajci, splav na slovenských pltiach, Červený Kláštor, Tri koruny, 

ľudia na bicykloch v prielome okolo Dunajca, Kúpele Smerdzonka, Pasovanie 

za Gorala Jankom Gondekom v obci Lesnica chata Pieniny 

Prešov  -  Solivar (zábery objektu interiér, exteriér), Plaza Beach Solivar, zábery na 

námestie mesta Prešov asi najlepšie z kostolnej veže, prešovská Kalvária, 

Lanové centrum 

Domaša -  jachtárske preteky 

Bardejov -  námestie, zábery Radnice interiér aj exteriér, kostol sv. Egídia interiér aj 

exteriér, Bardejovské Kúpele 

Dukla - Údolie smrti, pomník na Dukle 

Hervartov -  drevené kostolíky, zábery objektov interiér aj exteriér 

Medzilaborce -  Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Socha kniežaťa Laborec 

Snina -  Sninské rybníky – biokúpalisko, Sninský kaštieľ zábery objektu interiér aj 

exteriér, Sninský kameň, NP Poloniny, Rock pod Sninským kameňom?  

Humenné -  Kaštieľ, Park tmavej oblohy (zrýchlený záber na nočnú oblohu s hviezdami), 

Hvezdáreň v Kolonickom sedle 

Tradície, folklór  dedinská zabíjačka, svadba (ľudia emócie), tkanie kobercov, tradičné jedlá 

a remeslá a pod. 

Zrúcaniny hradov -  napr. Šarišský, Kapušiansky, Zborov, Čičva, Brekov 
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4. Termín dodania služby/diela :   najneskôr do 15.11.2016 
 

5. Kritérium na výber poskytovateľa služby:                                                                                                  
 

Jediným kritériom na výber dodávateľa služby je najnižšia cena. 

 

6. Termín a spôsob predloženia ponuky                                                                                                
 
Ponuky predkladajte mailom na riaditel@severovychod.sk, osobne, alebo poštou najneskôr 

do 27.11.2015, do 14:00 hod do sídla organizácie KOCR SVS, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov. Obálku, resp. predmet mailu označte textom: 

„Cenová ponuka – „VIDEO SPOT PK“ 

mailto:riaditel@severovychod.sk

