Cenník poskytovaných služieb:
Platný od 1. januára 2018
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 :

kapacit
a:

cena za každú započatú hodinu pri objednávke nad 6
použitia:
hodín

miestnosť č. 2

45 miest

12,40 €

90,00 €

miestnosť č. 3

36 miest

12,40 €

90,00 €

miestnosť č. 4

45 miest

12,40 €

90,00 €

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.
10 miest
102)

7,00 €

miestnosť č.11 (miest.č.
120)

7,00 €

8 miest

45,00 €
45,00 €

2/ Použitie učebných pomôcok v IVS Bratislava
učebná pomôcka:

cena za použitie:

flipchart

19,90 €/deň

papier do flipchartu / 40 listov /

25,70 €

papier do flipchartu / 25 listov /

15,90 €

papier do flipchartu / 20 listov /

13,90 €

sada fixov / 4 kusy / na flipchart

6,30 €

sada fixov na magnetické tabule

10,00 €

stierka na magnetickú tabuľu

11,90 €

spätný projektor

23,20 €/deň

ozvučenie miestnosti (len poslucháreň č.7)

33,20 €/deň

dataprojektor

39,80 €/deň

notebook

30,00 €/deň

V prípade použitia učebných pomôcok v obmedzenom rozsahu je možné dohodnúť cenu za použitie alikvótnou
čiastkou.
3/ Použitie rozmnožovacej techniky v IVS Bratislava
poplatok za vyhotovenie fotokópií:

cena za 1 stranu:

formát A 4 od 1 - 10 kópií

0,10€

formát A 4 od 11 - 100 kópií

0,05€

formát A 3 od 1 - 10 kópií

0,15€

formát A 3 od 11 - 100 kópií

0,10€
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obojstranne formát A 4

0,10€

obojstranne formát A3

0,20€

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)

48,00 €

Dvojlôžková (1/2)

38,00 €

Jednolôžková

24,00 €

(1/1)

Pri požiadavke ubytovaného na základe objednávky na samostatné ubytovanie (bez obsadenia ďalšieho lôžka v izbe) je
možné žiadosti vyhovieť, ak sú voľné kapacity. Ubytovaný žiadateľ však musí zaplatiť za ubytovanie cenu
jednolôžkovej izby.
Zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Inštitútu pre verejnú správu 5,00€ lôžko/noc.
Cena ubytovania pre zamestnancov MV SR a ich rodinných príslušníkov - manželov, manželky, deti, ktoré navštevujú
denné štúdium ( do 26 rokov veku) je stanovená na 15,00 € osoba/noc. Deti do 12 rokov veku – 5,00€ osoba/noc. Deti
do 3. rokov veku bez nároku na vlastne lôžko – bezplatne.
Miestny poplatok vo výške 1,70€ za noc ubytovania na základe všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR
Bratislavy č. 8/2016 (platného od 1.1.2017).
2/ Stravovanie v IVS Bratislava
I. Zamestnanci IVeS Košice a Štatistický úrad SR, Hanulova 5, BA
položky ceny obeda:

Hodnota/porcia

cena obeda c e l k o m

3,50€

II. Účastníci vzdelávacích aktivít podľa plánu činnosti IVS / zamestnanci verejnej správy /:
položky ceny:
cena stravy c e l k o m

raňajky:
3,00 €

obed:

večera:

3,90 €

3,50 €

celodenná strava:
10,40 €

III. Doplnkové jedlá pre ostatných klientov:
položky obeda:

Hodnota/porcia

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka, (predaj cez bufet)

3,50 €

Prírodné bravčové rebierko s opraženou cibuľkou, zemiaky, kyslá uhorka,
polievka, nápoj

3,90 €

Kuracie prsia na prírodný spôsob, dusená anglická zelenina, ryža, polievka, nápoj

3,90 €

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

raňajky:

obed:

večera:

celodenná
strava:
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cena stravy c e l k o m

3,00 €

4,50 €

3,50 €

11,00 €

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

C/ Služby poskytované v oblasti spoločenských podujatí :
1/ Pre spoločenské podujatia v IVS Bratislava slúžia :
cena pre zamestnancov IVS,
SVS MV SR, lektorov a
ďalších spolupracovníkov IVS:

miestnosť:
jedáleň

7,00 € do 4 hod. užívania
15,00 € nad 4 hod. užívania

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

Pri poskytovaní ďalších služieb v rámci objednávkových spoločenských podujatí budú ceny stanovené dohodou.

2/ Požičiavanie riadu na spoločenské podujatia:
Poháre:
na šampanské
obsah 1 dcl
1,5 dcl
2 dcl

1,00€/ks
1,00€/ks
1,00€/ks
1,00€/ks

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

1,00€/ks
1,00€/ks
1,00€/ks
1,00€/sada
1,00€/sada
1,00€/ks

Zálohová platba za inventár je účtovaná v sume 10,00€ na začiatku podujatia/akcie. Po skončení podujatia, alebo akcie
a zistení nepoškodenia inventára sa zálohová platba vracia v plnej výške.
V prípade straty alebo poškodenia je objednávateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu

JEDÁLNY LÍSTOK NA SÚKROMNÉ PODUJATIE

PREDJEDLÁ
PORCI
A
ŠUNKOVÁ ROLKA SO ŠLAHAČKOVÝM CHRENOM, BANKETKA (50G) (A: 1,3,7)

2,00 €

BROSKYŇA PLNENÁ SYROVOU PENOU , BANKETKA (100G) (A:1 ,3)

1,60 €

BROSKYŇA PLNENÁ KURACÍM ŠALÁTOM , BANKETKA (100G) (A: 1,3)

2,00 €
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POLIEVKY
SLEPAČI VÝVAR S MÄSOM A REZANCAMI (0,33L ) (A:1,3,9)

1,50 €

HOVÄDZÍ VÝVAR S PEČEŇOVÝMI KNEDLIČKAMI (0,33L) (A:1,3,9)

1,80 €

KAPUSTNICA S ÚDENÝM MÄSOM A KLOBÁSOU( 0,5L) (A:1)

2,50 €

MÄSITÉ
KURACIE MÄSO NA PRÍRODNO PLNENÉ ŠUNKOU A SYROM, OBLOHA ( 150G) (A:1)

4,50 €

KURACIE MÄSO VYPRÁŽANÉ, PLNENÉ ŠUNKOU A SYROM, OBLOHA ( 150G) (A:1,3,7)

4,80 €

KURACIE PRSIA NA PRÍRODNO (150G) (A:1)

3,10 €

KURACIE PRSIA V SEZAME (150G) (A:1,11)

3,30 €

PEČENÉ KAČACIE STEHNÁ ( cca 240G)

3,00 €

VYPRÁŽANÝ KURACÍ REZEŇ (150G) (A:1,3,7)

3,50 €

PEČENÉ KURACIE STEHNÁ (240G)

2,00 €

VYPRÁŽANÝ BRAVČOVÝ REZEŇ (150G) (A:1,3,7)

3,50 €

BRAVČOVÉ KARÉ NA PRÍRODNO (150G) (A:1)

3,10 €

ČERNOHORSKÝ BRAVČOVÝ REZEŇ (150G) (A:1,3,7)

5,00 €

GRILOVANÉ KOLENO (1KG)

8,50 €

HOVÄDZÍ GUĽÁŠ (300G)

3,00 €

BEZMÄSITÉ
GRILOVANÝ ENCIÁN , OBLOHA (100G) (A:7)

2,00 €

VYPRÁŽANÝ SYR, OBLOHA (100G) (A:1,3,7)

2,50 €

FILÉ NA MASLE (150G) (A:1,3,7,4)

2,50 €

ZAPEKANÁ BROKOLICA SO SYROM (200G) (A:1,3,7)

1,60 €
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PRÍLOHY
DUSENÁ RYŽA (200G)

1,30 €

OPEKANÉ ZEMIAKY (200G)

1,50 €

VARENÉ ZEMIAKY (200G)

1,30 €

HRANOLKY (200G)

1,70 €

ZEMIAKOVÝ ŠALÁT S CIBUĽOU (300G)

2,00 €

ZEMIAKOVÝ ŠALÁT S MAJONÉZOU (300G) (A:1,3,7,9,10)

2,30 €

KNEDĽA (200G) (A:1,3,7)

1,30 €

CHLIEB (40G)

0,20 €

PEČIVO

0,20 €

BANKETKA

0,50 €

HORČICA (80G)

0,70 €

KEČUP (80G)

0,80 €

TATÁRSKÁ OMÁČKA (80G)

0,80 €

DRESSINGY (80G)

0,90 €

KYSLÁ SMOTANA (80G)

0,60 €

KYSLÉ UHORKY (70G)

0,65 €

BARANIE HORY (70G)

0,65 €

CHREN (50G)

0,65 €

ŠALÁTY
MIEŠANÝ ŠALÁT (200G)

1,80 €

ŠOPSKÝ ŠALÁT (250G)

2,40 €

ZELENINOVÝ ŠALÁT S CESTOVINOU (300G) (A: 3)

2,00 €

DEZERT
ŠTRÚDĽA / MAKOVÁ, TVAROHOVÁ, JABLKOVÁ, MAKOVO-VIŠŇOVÁ (80G) (A:1,3,7)
Gramáž mäsa je uvedená v surovom stave.

CENOVÁ KALKULÁCIA OBČERSTVENIA
PONUKA

KS/ L

Káva (turecká, instantná)

0,60 €

čaj (ovocný, čierny, zelený)

0,50 €

hygienický cukor 5g

0,03 €

smotana do kávy 10g

0,07 €

plastový pohár

0,07 €

Minerálka (sýtena, jemne sýtená) 0,5l

0,60 €

0,80 €
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Minerálka (sýtena, jemne sýtená, nesýtená) 1,5l

0,90 €

Džús rôzne príchute 1l

2,00 €

Obložený chlebíček šunkový

0,70 €

Obložený chlebíček syrový

0,70 €

Sladké (koláč a pod.)

0,60 €

Slané (krekry, tyčinky)

1,00 €

Všetky ceny uvedené v cenníku sú s DPH
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D/ Ďalšie služby v súvislosti s ochranou majetku:
1/ Služba úschovy cenných predmetov a peňažných hotovostí v trezore:
➢ jednorazový poplatok za uloženie cenností
➢ poplatok za stratu kľúča od izby
➢ poplatok za použitie automatickej práčky
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

2,00 €
10,00 €
1,50 €

