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Výzva na prezentáciu DHZ 

 

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých 

projektov cezhraničný projekt s názvom Pod patronátom sv. Floriána, ktorého cieľom je 

zachovať, ochrániť a atraktívnym spôsobom sprístupniť kultúrne dedičstvo hasičských 

záchranných zborov z Kysúc a Ostravska. Jednou z aktivít projektu je preto aj prezentačné 

podujatie zamerané na činnosť hasičských zborov. V súvislosti s realizáciou druhého takéhoto 

podujatia s názvom „Deň svätého Floriána“, ktoré sa bude realizovať dňa 15.10.2022 v Ostrave, 

si Vás dovoľujeme osloviť, či by ste mali záujem prísť prezentovať svoj DHZ, jeho činnosť 

prípadne techniku a pod. 

 

Podľa predbežných informácií prezentácia podujatia bude cca od 10.00 – 15.00 hod. 

Podrobný harmonogram zašleme dodatočne DHZ, ktorý sa zapojí do tejto výzvy.   

 

Za prezentáciu DHZ (predvádzanie techniky) bude poskytnutá finančná odmena (honorár, 

nahrádzajúci prípadné náklady DHZ súvisiace s prezentáciou).  

V prípade, že máte záujem prezentovať DHZ a jeho činnosť na podujatí projektu, potvrďte svoj 

záujem vyplnením údajov do návratky.  

V rámci projektu sa prezentácie majú zúčastniť dva DHZ zo Slovenskej republiky.  

Kysucké múzeum si vyhradzuje preto právo zrealizovať výber medzi oslovenými DHZ, na 

základe požadovaného honoráru za prezentáciu. V prípade ak DHZ bude plátcom DPH – 

vyhodnocuje sa Celkový požadovaný honorár aj s DPH.  

V prípade ak požadovaný honorár DHZ bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, 

vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku.  

 

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 26.09.2022 na email 

perdochova@kysuckemuzeum.sk. V prípade nejasností sa nás môžete obrátiť aj telefonicky na 

č. +421 905 544014. 

 

Ďakujeme za prejavený záujem, 

s pozdravom 

Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. – projektový manažér v.r. 
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Návratka 

 

Údaje na koho môže byť vystavená objednávka na prezentáciu DHZ: 

Názov DHZ: 

Názov subjektu  – (DHZ alebo jeho zriaďovateľ): 

Štatutárny zástupca subjektu: 

Adresa subjektu: 

Právna forma:  

IČO: 

DIČ: 

Plátca DPH – áno – nie* 

IBAN: 

Banka: 

Fakturácia za prezentáciu je zo strany DHZ možná :   áno – nie* 

V prípade ak DHZ nemôže fakturovať za prezentáciu je možné zrealizovať prezentáciu na 

základe zmluvy o vykonaní diela?       áno – nie* 

(* nehodiace sa šktnite) 

 

Požadovaný honorár  

Požadovaný honorár za prezentáciu DHZ (vrátane DPH) v EUR: ....................................... 

 

UPOZORNENIE! Je nutné uviesť požadovaný honorár, aby následne bolo možné zrealizovať 

výber medzi DHZ na základe ich požiadaviek. 

 

 

 

 


