Cenník poskytovaných

služieb:

A/ Služby poskytované v oblasti vzdelávacích aktivít a poradenstva :
1/ Použitie učebných priestorov v IVS Bratislava / mimo vzdelávacích aktivít, ktoré sú
zabezpečované na základe príspevku zriaďovateľa /
miestnosť :

kapacita :

cena za každú započatú pri objednávke nad 6
hodinu použitia:
hodín
90,00 €
12,40 €

miestnosť č. 2

45 miest

miestnosť č. 3
(bez využitia tlmočníc- keho
zariadenia )

36 miest

12,40 €

90,00 €

miestnosť č. 4

45 miest

12,40 €

90,00 €

miestnosť č. 5

20 miest

10,00 €

60,00 €

miestnosť č. 6

20 miest

10,00 €

60,00 €

miestnosť č.7

90 miest

24,00 €

150,00 €

miestnosť č. 8

25 miest

12,40 €

90,00 €

miestnosť č. 9

15 miest

10,00 €

50,00 €

miestnosť č.10 (miest.č.102)

10 miest

7,00 €

miestnosť č.11 (miest.č.120)

8 miest

7,00 €

45,00 €
45,00 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.
2/ Použitie tlmočníckeho zariadenia v IVS Bratislava
Spolu s využitím miestnosti č.3

cena:200,-€ za 1 deň (vrátane DPH)
/maximálne 8 hodín/

3/ Použitie učebných pomôcok v IVS Bratislava
učebná pomôcka:
flipchart
papier do flipchartu / 40 listov /
papier do flipchartu / 25 listov /
papier do flipchartu / 20 listov /
sada fixov / 4 kusy / na flipchart
sada fixov na magnetické tabule + stierka
video + televízor
spätný projektor
ozvučenie miestnosti (len poslucháreň č.7)
dataprojektor
notebook
kamera

cena za použitie:
19,90 €/deň
25,70 €
15,90 €
13,90 €
6,30 €
10,00 €
25,60 €/deň
23,20 €/deň
33,20 €/deň
39,80 €/deň
30,00 €/deň
23,20 €/deň

V prípade použitia učebných pomôcok v obmedzenom rozsahu je možné dohodnúť cenu za
použitie alikvótnou čiastkou.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
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4/ Použitie rozmnožovacej techniky v IVS Bratislava
poplatok za vyhotovenie fotokópií:
formát A 4 od 1 - 10 kópií
formát A 4 od 11 - 100 kópií
formát A 3 od 1 - 10 kópií
formát A 3 od 11 - 100 kópií
obojstranne formát A 4
obojstranne formát A3

cena za 1 stranu:
0,10€
0,05€
0,15€
0,10€
0,10€
0,20€

Ceny sú uvedené vrátane DPH.
5/ Telekomunikačné služby v IVS Bratislava
služby:
fax - Bratislava
fax - medzimesto
fax - medzištátne

cena za použitie:
0,08€ za 2 minúty prenosu
0,17€ za 1 minútu prenosu
podľa pásma (na základe cenníka ST)

Ceny sú uvedené vrátane DPH

B/ Služby poskytované v oblasti ubytovania a stravovania:
1/ Ubytovanie v IVS Bratislava
Účastníci vzdelávacích aktivít podľa plánu činnosti IVS (zamestnanci verejnej správy)
15,50€ lôžko/noc.
Cena ubytovania - ostatní klienti
Počet lôžok v izbe

cena za 1 izbu za 1 noc

Trojlôžková (1/3)

46,00 €

Dvojlôžková (1/2)

34,00 €

Jednolôžková

22,00 €

(1/1)

Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Pri požiadavke ubytovaného na základe objednávky na samostatné ubytovanie (bez obsadenia
druhého lôžka) je možné žiadosti vyhovieť, ak sú voľné kapacity. Ubytovaný žiadateľ však
musí zaplatiť za ubytovanie cenu jednolôžkovej izby.
Dlhodobé ubytovanie ( nad 3 mesiace):
1 osoba ubytovaná v izbe
2 osoby ubytované v izbe

150,00 € /mes.
120.00 €/mes./osoba

Miestny poplatok vo výške 1,65€ za noc ubytovania na základe všeobecne záväzného
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy (platného od 1.1.2008).
Z cien ubytovania Vám môže byť na základe rozsahu ubytovania poskytnutá množstevná
zľava.
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2/ Stravovanie v IVS Bratislava
I. Zmluvní odberatelia obedov:
položky ceny obeda:

Hodnota/porcia

cena obeda c e l k o m

3€

II. Účastníci vzdelávacích aktivít podľa plánu činnosti IVS / zamestnanci verejnej správy /:
celodenná
položky ceny:
raňajky:
obed:
večera:
strava:
cena stravy c e l k o m
2,00 €
3,60 €
3,00 €
8,60 €

III. Doplnkové jedlá pre ostatných klientov:
položky ceny obeda:

Hodnota/porcia

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka, polievka, nápoj

3,60 €

Vyprážané kuracie prsia v sezame, zemiaky, šalát, polievka, nápoj

3,60 €

Prírodné bravčové rebierko s opraženou cibuľkou, zemiaky, kyslá
uhorka, polievka, nápoj
Kuracie prsia na prírodný spôsob, dusená anglická zelenina, ryža,
polievka, nápoj

3,60 €
3,60 €

IV. Účastníci objednávkových aktivít (celotýždňová, víkendová sadzba):
položky ceny:

raňajky:

cena stravy c e l k o m
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

2,50 €

obed:
4,50 €

večera:
3,50 €

celodenná
strava:
10,50 €

V prípade osobitných požiadaviek na stravnú jednotku bude cena určená dohodou podľa
hodnoty surovín.

C/ Služby poskytované v oblasti spoločenských podujatí :
1/ Prenájom jedálne pre spoločenské podujatia :

miestnosť:
jedáleň

cena pre objednávateľov:
33,00 € do 4 hod.
66,00 € nad 4 hod

Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Pri poskytovaní ďalších služieb v rámci objednávkových spoločenských podujatí budú ceny
stanovené dohodou.
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2/ Požičiavanie riadov na spoločenské podujatia:
Poháre:
na šampanské
obsah 1 dcl
1,5 dcl
2 dcl

0,10€ /ks
0,10€ /ks
0,10€ /ks
0,10€ /ks

Taniere:
hlboký
plytký
dezertný
Príbor (lyžica, vidlička, nôž)
Šálka na kávu s podšálkou a lyžičkou
Obrus

0,10€/ks
0,10€/ks
0,07€/ks
0,20€/sada
0,17€/sada
0,83€/ks

V prípade straty alebo poškodenia je objednávateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu
Jedlá „AKCIE“:

Šunková rolka (50g) so šľahačkovým chrenom, pečivo
Broskyňa plnená syrovou penou (100g), pečivo
Broskyňa plnená kuracím šalátom (100g), pečivo
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 0,33l
Kapustnica (0,5l)s údeným mäsom a klobásou (100g), chlieb
Morčacie mäso (150g) plnené šunkou a syrom, ½ ryža (90g)hranolky(90g), zeleninová obloha (150g)
Kuracie mäso (150g) plnené šunkou a syrom, ½ ryža (90g)–
hranolky(90g), zeleninová obloha (150g)
Morčacie mäso (150g) plnené šunkou a syrom, vyprážané, opekané
zemiaky(330g), zeleninový šalát (150g)
Kuracie mäso (150g) plnené šunkou a syrom, vyprážané, opekané
zemiaky (330g), zeleninový šalát (150g)
Pečené kurča(320g), ryža (150g), kompót(150g)
Vyprážaný bravčový rezeň (150g), zemiakový šalát cibuľový (400g)
Vyprážaný bravčový rezeň (150g), majonézový šalát (400g)
Kuracie a bravčové mäso dusené (150g), ½ ryža(90g) – hranolky
(90g), zeleninová obloha (150g)
Hovädzí guláš(150g), chlieb, pečivo
Kuracie zapečené so syrom a ananásom, ryža, hranolky, obloha
Kuracie rezne v sezame (150g), zemiakový šalát cibuľový (400g)
Obložené misy (osoba), rôzne salámové a mäsové výrobky, syry,
vlašský šalát (50g), chlieb, pečivo
Obložené misy (osoba), rôzne salámové výrobky, syry, vlašský
šalát(50g), chlieb, pečivo 1 kg pre 5 osôb

1,55 €
1,35 €
1,35 €
0,68 €
1,70 €
5,10 €
4,50 €
5,10 €
4,50 €
3,70 €
3,40 €
4,10 €
4,50 €
2,70 €
4,70 €
3,35€
Podľa
dohody
20,00 €

Gramáž mäsa je uvedená v surovom stave, gramáž ostatných príloh je uvedená po ich
tepelnej úprave.
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Recepcia 8,30 €/osoba.
Cenová kalkulácia občerstvenia:
Káva (mlieko, cukor)
Čaj (cukor)
Minerálka 2dl
Oblož. chlebíček resp. slané v tejto hodnote/
Sladké (koláč a pod.)
Syrová žemľa
Salámovo-syrová žemľa
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

0,50 € + 0,07€ mlieko+0,07€pohár
0,40 € + 0,07€ pohár
0,18 € + 0,07€ pohár
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,70 €

Z cien stravovania Vám môže byť na základe rozsahu objednávky poskytnutá množstevná
zľava.

D/ Ďalšie služby v súvislosti s ochranou majetku:
1/ Služba úschovy cenných predmetov a peňažných hotovostí v trezore:
Ø jednorazový poplatok za uloženie cenností
/ v IVS Bratislava /

2,00 €

Ø poplatok za stratu kľúča od izby

2,50 €

Ø poplatok za použitie automatickej práčky

1,50 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

F/ Záverečné ustanovenia
1. Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1.novembra 2012.
2. Riaditeľ IVS má výhradné právo v prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodnúť
o cene poskytovaných služieb inak, ako je uvedené v tomto cenníku.

V Bratislave 17. 10. 2012

Ing. Jarmila Tvrdá
riaditeľka
Inštitútu pre verejnú správu

