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Výzva na účinkovanie 

 

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

projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je 

návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície a sprístupniť 

renesančný Kaštieľ Radoľa širokej verejnosti. V súvislosti so zabezpečením podujatia – 

Radoľský jarmok, ktoré sa uskutoční dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., 

si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem účinkovať v kultúrnom programe podujatia 

v čase od 11.00 – 16.00 hod (cca 5 hodín). 

 

V rámci podujatia potrebujeme zabezpečiť historickú skupinu: 

1) Prezentácia/účinkovanie so skupinou historického šermu - ukážky zbraní, stredovekých 

bojových umení, šermu, lukostreľba, aktivity s deťmi a pod. 

2) Prezentácia/účinkovanie so stredovekým táborom - living history - zabezpečenie 

stredovekého tábora historickou skupinou počas podujatia, v ktorom bude prezentovaný 

hmatateľný autentický obraz života stredovekého človeka. Tábor predstaví dobové 

vybavenie, život stredovekých vojakov a civilistov a ukážky niektorých remesiel 

(tj. stany, stredoveká kuchyňa, remeslá, odev, hry a pod). 

 

Historická skupina sa môže prihlásiť aj samostatne na 1) alebo len 2) časť tejto ponuky, 

prípadne na obe. 

Za každú prezentáciu historickej skupine bude poskytnutá finančná odmena samostatne.  

V prípade, že máte záujem prezentovať svoje zoskupenie a jeho činnosť na podujatí projektu 

Oživené tradície bez hraníc v Kaštieli Radoľa, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do 

návratky.  

Kysucké múzeum si vyhradzuje právo zrealizovať výber medzi oslovenými historickými 

skupinami, na základe požadovaného honoráru za účinkovanie jednotlivých častí tejto výzvy. 

V prípade ak historická skupina bude plátcom DPH – vyhodnocuje sa celkový požadovaný 

honorár aj s DPH. Obe časti budú samostatne vyhodnocované.  

V prípade ak požadovaný honorár účinkujúcich bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené 

podujatie, vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku.  

 

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 10.6.2022 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 

 

Názov subjektu – fakturačné údaje: 

Adresa:  

IČO: 

DIČ: 

Plátca DPH – áno - nie 

IČ DPH: 

IBAN: 

 

Požadovaný honorár za časť 1) – skupina historického šermu 

Názov skupiny (uveďte pokiaľ je relevantné) ........................................................ 

Požadovaný honorár za vystúpenie v rozsahu cca 5 hodín (vrátane DPH) v EUR: ...................... 

 

Požadovaný honorár za časť 2) – prezentácia stredovekého tábora - living history 

Názov skupiny (uveďte pokiaľ je relevantné) ........................................................ 

Požadovaný honorár za vystúpenie v rozsahu cca 5 hodín (vrátane DPH) v EUR: ...................... 

 

 

UPOZORNENIE! V prípade, ak máte záujem prezentovať iba jednu časť z výzvy, vyplňte len 

tú časť požadovaného honoráru, o ktorú máte záujem. Nie je povinnosť, aby historická skupina 

prezentovala obe časti tejto výzvy. Na každú časť tejto výzvy bude vystavená samostatná 

objednávka. 

 

 

 

 


