
















Opis predmetu zákazky: 
 „Ozvučenie športovísk“  

 
Termín inštalácie: 11. – 23.7.2022 (presný harmonogram bude dodaný po obhliadke do 10 
dní po podpise zmluvy).  
 

 
Dátumy inštalácie sú orientačné.  
Presný harmonogram bude dodaný po obhliadke do 10 dní po podpise zmluvy.  
Termín využívania technológii je počas trvania podujatia, t.j. 24. – 30.7.2022  
 
Technologické riešenia majú za úlohu vytvoriť spoločnú audio-video réžiu bezprostredne pri 
hracej ploche na každom uvedenom športovisku.  
Väčšina športovísk disponuje funkčným zvukom a LED obrazovkou, ktoré potrebujeme v réžii 
navzájom prepojiť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Športovisko Technológia  Personál 

1.  Zimný štadión, Banská Bystrica  Ozvučenie a LED obrazovka, PC s V-
mix 1x video technik  

2.  Baseline – športová hala, 
Banská Bystrica Ozvučenie  - 

3.  Rates aréna, Zvolen Ozvučenie, PC s V-mix  1x video technik  
4.  Športová hala, Slovenská Ľupča  PC s V-mix 1x video technik  
5.  Športová hala, Detva     Ozvučenie, PC s V-mix  1x video technik  
6.  Hala Dukla, Banská Bystrica    Ozvučenie (hala a stan), PC s V-mix  - 
7.  Športová hala, Badín  PC s V-mix  1x video technik  

8.  Basketbalová hala UMB, 
Banská Bystrica   PC s V-mix  1x video technik  

9. Ice Arena, Zvolen  PC s V-mix 1x video technik  
10. Rezerva kabeláže 300 metrov   



Podrobný opis predmetu zákazky:  
 
1. Zimný štadión – Gymnastika  
Miesto dodania: Zimný štadión, Banská Bystrica  
Dátum inštalácie: 11. - 14.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  
 
a) Hlavná hala  
LED obrazovka  

• Rozmer: 5x3 m  
• Nainštalovaná na samostojnej konštrukcii umiestnenej na betónovom podloží  
• Spodná hrana obrazovky vo výške minimálne 3 m  
• Umiestnenie na krátkej strane športoviska  

 
Ozvučenie  

• Typu „Line array“  
• Repro umiestnené po stranách LED obrazovky  
• Ozvučenie ma plniť úlohu podmazovej hudby a hovoreného slova moderátora  
• Audio a video pult s napojením umiestnený na dlhej strane športoviska  
• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 

(napríklad YAMAHA 10XUF)  
 
Personál  

• 1x videotechnik a zvukár (jedna osoba) na obsluhu Vmixu – púštanie časomiery, 
reklamných spotov, animácie vlajok na pri medailových ceremónii a prepínanie audio 
vstupov (mikrofón, hudba, zvuk z videospotov)  

• 24. – 30.7., v priemere 10 hodín denne 
 
Iné 

• 2x bezdrôtový mikrofón s dostatočným počtom náhradných batérii  
• PC s V-mix (viď diagram na konci dokumentu)  

 
Bližsí opis aktuálneho stavu a požadované riešenie je v priloženom dokumente „Zimný štadión 
Banská Bystrica_Hala A.pdf“  
 
 
b) Tréningová hala  
Ozvučenie  

• 4x repro na statíve (z toho 1x repro umiestnený v inej miestnosti, cca 40 m kábel)  
• Ozvučenie ma plniť úlohu podmazovej hudby a hovoreného slova moderátora  
• Audio pult so vstupom na napojenie playera (3,5 mm jack alebo vhodná redukcia)  

 
Iné  

• 1x bezdrôtový mikrofón s dostatočným počtom náhradných batérii  
 
 
Ozvučenia v halách A a B sú samostané, neprepojené zvukové systémy.  



 
2. Baseline, športová hala – Bedminton  
Miesto dodania: Baselina aréna, Banská Bystrica  
Dátum inštalácie: 20. - 23.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  
 
Ozvučenie  

• 4x repro na statíve pozdĺž dlhej strany haly  
• Ozvučenie ma plniť úlohu podmazovej hudby a hovoreného slova moderátora  
• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 

(napríklad YAMAHA 10XUF) 
 
Iné  

• 1x bezdrôtový mikrofón s dostatočným počtom náhradných batérii  
 
 
3. Rates aréna – Volejbal  
Miesto dodania: Rates aréna, Zvolen  
Dátum inštalácie: 20. - 23.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  
 
Ozvučenie  

• 4x repro pod strechou   
• Ozvučenie ma plniť úlohu podmazovej hudby a hovoreného slova moderátora  
• Audio a video pult s napojením umiestnený na dlhej strane športoviska  
• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 

(napríklad YAMAHA 10XUF) 
 
Personál  

• 1x videotechnik na obsluhu Vmixu – púštanie časomiery, reklamných spotov, animácie 
vlajok na pri medailových ceremónii  

• 24. – 30.7., v priemere 10 hodín denne 
 
Iné 

• 2x bezdrôtový mikrofón s dostatočným počtom náhradných batérii  
• PC s V-mix (viď diagram na konci dokumentu)  

 
Bližsí opis aktuálneho stavu a požadované riešenie je v priloženom dokumente „Rates Aréna 
Zvolen.pdf“  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Športová hala Slovenská ľupča – Volejbal  
Miesto dodania: Športová hala, Slovenská Ľupča  
Dátum inštalácie: 19. - 23.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  
 
Ozvučenie  

• 4x repro pod strechou   
• Ozvučenie ma plniť úlohu podmazovej hudby a hovoreného slova moderátora  
• Audio a video pult s napojením umiestnený na dlhej strane športoviska  
• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 

(napríklad YAMAHA 10XUF) 
 
Personál  

• 1x videotechnik na obsluhu Vmixu – púštanie časomiery, reklamných spotov, animácie 
vlajok na pri medailových ceremónii  

• 24. – 30.7., v priemere 10 hodín denne 
 
Iné 

• 2x bezdrôtový mikrofón s dostatočným počtom náhradných batérii  
• PC s V-mix (viď diagram na konci dokumentu)  

 
Bližsí opis aktuálneho stavu a požadované riešenie je v priloženom dokumente „Športová hala 
– Základná škola Slovenská Ľupča.pdf“  
 
 
5. Športová hala Detva  – Hádzaná  
Miesto dodania: Športová hala, Detva  
Dátum inštalácie: 19. - 23.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  
 
Ozvučenie  

• 4x repro pod strechou alebo iné vhodné umiestnenie, ktoré bude zohľadňovať fakt, že 
na hracej ploche sa bude odohrávať športový zápas  

• Ozvučenie ma plniť úlohu podmazovej hudby a hovoreného slova moderátora  
• Audio a video pult s napojením umiestnený na dlhej strane športoviska  
• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 

(napríklad YAMAHA 10XUF)  
 
Personál  

• 1x videotechnik na obsluhu Vmixu – púštanie časomiery, reklamných spotov, animácie 
vlajok na pri medailových ceremónii  

• 24. – 30.7., v priemere 10 hodín denne 
 
Iné 

• 2x bezdrôtový mikrofón s dostatočným počtom náhradných batérii  
• PC s V-mix (viď diagram na konci dokumentu)  



 
 
Bližsí opis aktuálneho stavu a požadované riešenie je v priloženom dokumente „Športová hala 
– Detva.pdf“  
 
 
6. Športová hala Dukla – Judo  
Miesto dodania: Športová hala Dukla, Banská Bystrica  
Dátum inštalácie: 12. - 18.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  
 
a) Hlavná hala  
Ozvučenie  

• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 
(napríklad YAMAHA 10XUF) 

• Káblové spojenie existujúceho mixpultu a réžie na hracej ploche – cca 100 m  
 
Iné 

• PC s V-mix (viď diagram na konci dokumentu)  
 
Bližsí opis aktuálneho stavu a požadované riešenie je v priloženom dokumente „Športová hala 
- Dukla.pdf“  
 
 
b) Tréningový stan 
Ozvučenie  

• 2x repro na statíve  
• Ozvučenie ma plniť úlohu hovoreného slova moderátora  
• Prepojenie mikrofónu z hlavnej haly do reproduktorov v tréningovom stane – 

samostatný mikrofón určený len na prenos hovoreného slova do tréningového stanu 
• Samostatný zvukový aparát, bez prepojenia s ozvučením v hlavnej hale  

 
Iné  

• 1x mikrofón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Športová hala, Badín – Basketbal  
Miesto dodania: Športová hala, Badín  
Dátum inštalácie: 19. - 23.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  



 
Ozvučenie  

• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 
(napríklad YAMAHA 10XUF) 

• Káblové spojenie existujúceho mixpultu a réžie na hracej ploche – cca 100 m  
 
Personál  

• 1x videotechnik na obsluhu V-mixu – púštanie časomiery, reklamných spotov, animácie 
vlajok na pri medailových ceremónii  

• 24. – 30.7., v priemere 10 hodín denne 
 
Iné 

• PC s V-mix (viď diagram na konci dokumentu)  
 
Bližsí opis aktuálneho stavu a požadované riešenie je v priloženom dokumente „Športová hala 
- Badín.pdf“  
 
 
8. Basketbalová hala UMB, Banská Bystrica – Basketbal  
Miesto dodania: Filozofická fakulta UMB, Banská Bystica   
Dátum inštalácie: 19. - 23.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  
 
Ozvučenie  

• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 
(napríklad YAMAHA 10XUF) 

• Káblové spojenie existujúceho mixpultu a réžie na hracej ploche – cca 100 m  
 
Personál  

• 1x videotechnik na obsluhu V-mixu – púštanie časomiery, reklamných spotov, animácie 
vlajok na pri medailových ceremónii  

• 24. – 30.7., v priemere 10 hodín denne 
 
Iné 

• PC s V-mix (viď diagram na konci dokumentu)  
 
Bližsí opis aktuálneho stavu a požadované riešenie je v priloženom dokumente „Športová hala 
– UMB Banská Bystrica.pdf“  
 
 
 
 
 
9. Ice Arena, Zvolen – Hádzaná  
Miesto dodania: Ice Aréna, Zvolen    
Dátum inštalácie: 21. - 23.7.2022  
Dátum deinštalácie: 1. - 5.8.2022  



 
Ozvučenie  

• 10-vstupový analógový mixážny pult s minimálne 4x XLR vstupmi + dva linkové vstupy 
(napríklad YAMAHA 10XUF) 

 
Personál  

• 1x videotechnik na obsluhu V-mixu – púštanie časomiery, reklamných spotov, animácie 
vlajok na pri medailových ceremónii  

• 24. – 30.7., v priemere 10 hodín denne 
 
Iné 

• PC s V-mix (viď diagram na konci dokumentu)  
 
Bližsí opis aktuálneho stavu a požadované riešenie je v priloženom dokumente „ICE Aréna 
Zvolen.pdf“  
 
 
10. Rezerva kabeláže  
300 metrov káblov – audio aj video, rôzne koncovky a redukcie (XLR, audio jack, HDMI...)  
 
 
Diagram zapojenia V-mixu:  
 

 
 



Návrh na plnenie kritéria 
 

„EYOF 2022_ Ozvučenie športovísk“ 
  

Názov uchádzača: Ministry Rental Service s.r.o. 

Adresa uchádzača: Haškova 36; 974 11 Banska Bystrica 
IČO: 50 057 898 DIČ: 2120179215 IČ DPH: SK 2120179215 

Zapísaný v Obchodný Register Slovenskej Republiky 
Štatutárni zástupcovia: Rudolf Tuček  

Telefón:

E-mail: 

Položka* 
Celková cena za 
predmet zákazky 
v Eur bez DPH 

DPH 
Celková cena za 
predmet zákazky 

v Eur s DPH 
Zimný štadión, Banská Bystrica 
 14 091 20% 16 909 

Baseline – športová hala, Banská 
Bystrica 2 460 20% 2 952 

Rates aréna, Zvolen 
 5 980 20% 7 176 

Športová hala, Slovenská Ľupča 
 4 580 20% 5 496 

Športová hala, Detva 
 5 980 20% 7 176 

Hala Dukla, Banská Bystrica 
 1 900 20% 2 280 

Športová hala, Badín 
 4 580 20% 5 496 

Basketbalová hala UMB, Banská 
Bystrica   4 580 20% 5 496 

Ice Arena, Zvolen 
 4 580 20% 5 496 

Rezerva kabeláže 1 500 20%  
 

Celková cena za predmet zákazky Eur s DPH  60 277 
 

* Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť. 
 
* V zmysle opisu uvedeného v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, uchádzač ocení službu celkom 
za dané športovisko podľa požiadaviek a rozpi
 
 
V B. Bystrica   , dňa: 5.7.2022 
 

                                                                                                        podpis uchádzača 
 




