
Program/podprogra
m/prvok

Ekonomická 
klasifikácia 

(bežné/kapitál. 
výdavky)

Funkčná 
klasifikácia

Kód zdroja (ŠR, EŠIF, 
iné programy, fondy a 
finančné mechanizmy)

bez DPH v € s DPH v € bez DPH v € s DPH v € bez DPH v € s DPH v €

1. Stravné poukážky S

55520000-1 - Služby hromadného 
stravovania      55300000-3 
Reštauračné služby a podávanie 
jedál
55330000-2 Bufetové služby

postup podľa 
ZVO

08S0101 637014 820 111  43 000,00 € 43 000,00 € 43 000,00 € 0,00 € 0,00 € ZoPS 1.2.-31.12.2021 január A

zákazka s 
nízkou hodnotou 
§ 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o 

VO

Opis:**

2.
Tlač knižných publikácií,  
propagačných materiálov 
a časopisu  kød

S

79810000-5  Tlačiarenské služby
79800000-2  Tlačiarenské a 
príbuzné služby
79821000-5   Konečná úprava tlače
79820000-8   Služby súvisiace s 
tlačou
79970000-4   Publikačné služby
79971000-1   Knihárske služby a 
apretácia (dokončovanie)
79971200-3  Knihárske služby
79823000-9  Tlačiarenské a 
doručovateľské služby
79920000-9  Balenie
60000000-8  Dopravné služby

postup podľa 
ZVO

08S0101 637004 820 111  69 900,00 € 69 900,00 € 83 880,00 € 0,00 € 0,00 € ZoD 1.3.-31.12.2021 január N

zákazka s 
nízkou hodnotou 
§ 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o 

VO

3.

Reinštalácia výstavy 
Divadelné storočie - stopy 
a postoje vo 
Východoslovenskom 
múzeu v Košiciach 

S/T

92521100-0 Muzeálne výstavy   
45223100-7 Montáž kovových 
konštrukcií 
45223110-0 Inštalácia kovových 
konštrukcií
44111400-5 Nátery a obklady stien
43322000-6 Demontáž  zariadení
35261000-1 - Informačné panely 
45111300-1 - Polystyrénové výrobky
42123400-1 - Vzduchové 
kompresory
17000000-2 Textil
   25213600-3 Plastové dosky
45314300-4 Inštalovanie kabeláže
45315100-9 Elektrotechnické 
inštalačné práce
32342000-2 Reproduktory   
22110000-4 Tlačené knihy 
32330000-5 Prístroje na záznam a 
reprodukciu zvuku a obrazu   
32332300-2 Zariadenia na záznam 
zvuku 32333300-9 Prístroje na 
reprodukciu videozáznamov

postup podľa 
ZVO

08T0103
637004,633001,
633006, 634004

820 111 50 000,00 € 50 000,00 € 60 000,00 € 0,00 € 0,00 € ZoD
september- 
2021- október 
2022

júl-august N

zákazka s 
nízkou hodnotou 
§ 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o 
VO

4.

Dodávka kompletných 
upratovacích a čistiacich 
služieb v interiéroch sídla 
Divadelného ústavu na 
Jakubovom  námestí 12 v 
Bratislave 

S

90910000-9 Upratovacie služby 
90919200-4 Čistenie (upratovanie) 
kancelárií
90911200-8 Čistenie (upratovanie) 
budov
90900000-6 Čistiace a sanitárne 
služby
39800000-0 Čistiace a leštiace 
výrobky
39830000-9 Čistiace výrobky
39831300-9 Čistiace prostriedky na 
podlahu
39831600-2 Čistiace prostriedky na 
toalety
39833000-0 Protiprachové 
prostriedky 
60000000-8 Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)   

postup podľa 
ZVO 08S0101 637004 820 111 17 000,00 € 17 000,00 € 20 400,00 € 0,00 € 0,00 € ZoPS 1.1.-31.12.2021

december 
predchádzajúceho 

roku
N

zákazka s 
nízkou hodnotou 
§ 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o 
VO

5.

kúpa služobného 
osobného motorového 
vozidla 

T 34110000-1 -Osobné automobily
postup podľa 
ZVO

08S0101 714001 820 111 15 840,00 € 15 840,00 € 19 008,00 € 0,00 € 0,00 € KZ február február N

zákazka s 
nízkou hodnotou 
§ 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o 
VO

6.
Ubytovanie zahraničných 
a domácich hostí DÚ S 55110000‐ 4 Hotelové ubytovacie 

služby  
postup podľa 
ZVO

08S0101 637001 820 111 20 000,00 € 20 000,00 € 24 000,00 € 0,00 € 0,00 €

iná- Zmluva o 
spolupráci/ Zmluva 
o ubytovaní, resp. 
objednávka a 
faktúra

marec-december 
2021

február N

 zákazka s 
nízkou hodnotou 
podľa § 117 
zákona č. 
343/2015 Z.z. o 
VO

Opis:

7.

Poskytovanie technicko-
prevádzkovej podpory a 
údržby softvérových 
produktov.

72000000-5 - Služby informačných 
technológií: konzultácie,vývoj 
softvéru, internet a podpora
72212422-3 - Súbor služieb na vývoj 
softvéru
72220000-3-  Systémové a 
technické poradenstvo
72222300-0 - Služby informačných 
technológií
72246000-1 - Systémové 
poradenstvo
72250000-2 - Služby týkajúce sa 
podpory systému
72251000-9 - Odstraňovanie porúch
72253000-3 - Poradenské 
prezenčné (nápoveda) a podporné 
služby
72261000-2 - Softvérové podporné 
služby
72263000-6 - Implementácia 
softvéru
72266000-7 - Softvérové 
poradenstvo
72267000-4 - Služby na údržbu a 
opravu softvéru
72267100-0 - Údržba programového 
vybavenia  informačných technológií
72267200-1 - Opravy programového 
vybavenia  informačných technológií
72318000-7 Prenos údajov

postup podľa 
ZVO

08S0101
711, 
635009,637004

820 111      46 23 385,00  23 385 28 062,00 0,00 € 0,00 €

Zmluva o 
poskytovaní  
technicko-

prevádzkovej 
podpory a údržby 

softvérových 
produktov 

január- 
december 2021

január N

zákazka s 
nízkou hodnotou 
§ 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o 
VO

V rámci zákazky s nízkou 
hodnotou plánujeme 
zákazku realizovať 
priamym zadaním firme, 
ktorá nám v minulosti na 
základe VO dodala 
softvérový produkt a aj  v 
súčasnosti vyhrala 
zákazku na dodanie 
ďalšieho produktu.  Na 
slovenskom a ani českom 
trhu nepoznáme inú firmu, 
ktorá by softvérovým 
produktom DÚ   mohla 
poskytovať podporu a 
údržbu.  Takýto postup 
máme ošeterný v Smernici 
DÚ o VO

239 125,00 € 239 125,00 € 278 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Legenda:
DPH daň z pridanej hodnoty
IS Informačný systém
EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy
ŠR Štátny rozpočet
ZVO zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
KZ/ZoD/Z
oPS/RD/K
Z/iná kúpna zmluva/zmluva o dielo/zmluva o poskytovaní služieb/rámcová dohoda/koncesná zmluva/iná (uviesť)
T/S/P tovary/služby/stavebné práce
* uviesť relevantné
** v rámci podrobného opisu v prípade nadobúdania T/S/P postupom podľa ZVO uviesť, či plnenie bude rozdelené na časti alebo nebude rozdelené na časti. V prípade nerozdelenia na časti uviesť zdôvodnenie tohto rozhodnutia.

Spolu

Zdôvodnenie 
navrhovaného postupu 

podľa ZVO/použitia 
výnimky zo ZVO*

Predpokladaná hodnota hradených 
výdavkov v rozpočtovom roku 2021 Typ zmluvného 

vzťahu 
(KZ/ZoD/ZoPS/RD/

KZ/iná)

Požadovaný 
dátum začatia 

plnenia      (od - 
do)

EKS   
(A/N*)

 Druh postupu 
podľa ZVO

Predpokladaný dátum 
vyhlásenia verejného 

obstarávania
P. č./opis Predmet plnenia (názov)

T/S/P/zmiešané 
(T/S, T/P, P/S, 

T/S/P)

Tlač knižných publikácií v rozsahu minimálne 8, tlač propagačných materiálov k festivalu Nová dráma/New Drama 2020 a ďalším výstavám, tlač propagačných materiálov k podujatiu Rok slovenského divadla,  tlač propagačných materiálov programov a projektov Štúdia 12, tlač propagačných materiálov k podujatiu Noc divadiel  2020, tlač časopisu kød v rozsahu  9 mesačných čísel, 1 dvojčíslo a 1 číslo v anglickom jazyku, tlač ďalších propagačných 
materiálov Divadelného ústavu vzhľadom na aktuálne podujatia.

Zabezpečenie  stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4,- eur   pre cca 43 zamestnancov v rozsahu cca 10500 ks stravovacích poukážok ročne v predpokladanej hodnote do 42000 eur/ročne;  Súčasťou predmetu zákazky na poskytnutie služby (dodávky stravovacích poukážok) je  aj ich tlač, balenie, doprava a doručenie na miesta plnenia, t.j. do sídla verejného obstarávateľa,  manipulačný poplatok, poprípade 
poistenie dodania stravovacích poukážok a vystavenie faktúry.Plnenie predmetu zákazky vzhľadom na jej charakter nebude rozdelené na časti - na základe objednávok sa však bude plnenie realizovať mesačnými dodávkami.Nominálna hodnota  stravovacích poukážok sa môže počas platnosti zmluvy  meniť napr. v závislosti od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách  v znení neskorších predpisov a potrieb verejného 
obstarávateľa. 

Servisný hotline, podpora pri obnovovaní produktu po prípadnej havárii, podpora pri implementácii do zmeneného prostredia, udržiavanie evidencie závažnejších chýb v produktoch a ich odstraňovanie, zabezpečenie kompatibility dátových štruktúr v prípade inštalácie aktualizovanej verzie produktov a havárie systému, zabezpečenie integrity dát vo vzájomne prepojených budovaných bázach dát systému s cieľom zabezpečiť komplexnosť a efektivitu 
funkcií systému po inštaláciách aktualizovaných verzií produktov a havárii systému, poskytovanie aktualizovaných verzií softvérových produktov (update), profylaktické kontroly prevádzky systém, priama programátorská podpora a konzultačná a poradenská činnosť z oblasti aplikácie nových informačných a komunikačných technológií súvisiacich so softvérovými produktami DÚ. 

Kúpa 5  miestneho osobného automobilu s priestranným batožinovým priestorom s objemom valcov do 2.000 cm3 pre Divadelný ústav. 

Ubytovanie zahraničných a domácich hostí DÚ v rámci Festivalu inscenácií súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020, v rámci ďalších plánovaných aktivít Divadelného ústavu akými sú jednorazové hosťovania svetovo významných teatrológov, účastníkov odborných teatrologických stretnutí, konferencií, kolokvií a pod.Plnenie bude rozdelené na časti podľa aktuálnej požiadavky na ubytovania jednotlivých hostí.

príloha č. 1 k Príkazu ministra č.1/2019.- Plán nadobúdania tovarov, služieb a stavebných prác v kalendárnom roku 2021

CPV kód/kódy 

Predpokladaná hodnota hradených 
výdavkov v rozpočtovom roku 2020

Predpokladaná hodnota hradených 
výdavkov v rozpočtovom roku 201x

Navrhovaný 
spôsob 

nadobúdania 
(postup podľa 
ZVO / výnimka 

zo ZVO*)

Predpokladaná 
hodnota celkom 

bez DPH   
v €

Rozpočtová klasifikácia

Názov organizácie: Divadelný ústav

Výstava pripravená k 100. výročiu vzniku  profesionálneho divadla na Slovensku, ako jeden z nosných projektov Roku slovenského divadla, bude verejnosti prístupná od 27. februára 2020 v priestoroch Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. Jej základným mottom, ktoré  prestupuje všetky expozície a obdobia je faustovský motív - hľadanie odpovedí na otázky, ktoré si divadlo kladie od svojich počiatkov - súboj s vyššou autoritou, 
hľadanie zmyslu života, pokúšanie bohatstvom, mocou, krásou či poznaním, ale predovšetkým hľadanie pravdy.Výstavné materiály sú použité predovšetkým zo zbierok a fondov Divadelného ústavu  a kombinujú autentický materiál  s fotokópiami obrazových i písomných dokumentov. Doplnené sú  o trojrozmerné  výstavné predmety ( makety, kostýmy, plakety, busty, hnihy, inscenačné texty, rukopisy, predmety dennej potreby . Časti výstav budú 
oživené prostredníctvom multimediálnych pomôcok hovoreným slovom alebo zvukovo-obrazovým záznamom. Výstava bude následne v októbri 2020 odvezená a reinštalovaná vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde potrvá až do októbra 2021. 
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