
PROFIL  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 

  Informácia o zadávaní zákazky 

  Verejný obstarávateľ : 
 Názov : Slovenské národné divadlo 

Sídlo : Pribinova 17, 819 01  Bratislava 

  Kontaktná osoba : Zuzana Barysz 

 
tel. kontakt : 0907 723 274 

 
email: zuzana.barysz@snd.sk  

  Kontaktné miesto : Slovenské národné divadlo - Nová budova 

 
Pribinova 17, 819 01  Bratislava 

  Zákazka na : tovar a služby 

 

 
 

Predmet zákazky : 
PR kampaň k premiére La clemenza di Tito,  
Piková dáma a Salome 

  Špecifikácia predmetu zákazky : PR poradenstvo, propagácia v médiách v zahraničí a pozvanie 
zahraničných žurnalistov na premiérové predstavenia produkcií 
Opery SND v zahraničí, najmä nemecky, anglicky a taliansky  
hovoriacich krajinách v  printových, audiovizuálnych 
a elektronických médiách podľa požiadavky obstarávateľa. 

o napísanie tlačovej správy o produkciách La clemenza di 
Tito,  Piková dáma a Salome a rozdistribuovanie tlačovj 
informácie rozsiahlemu zoznamu žurnalistov a médií, 
zahŕňajúcich redaktorov (editorov) z oblasti umenia a 
cestovania, dopisovateľov, hudobných kritikov a 
nezávislých žurnalistov píšucich pre národné denníky, ako 
aj editorov a prispievateľov špecializovaných hudobných 
časopisov, časopisov distribuovaných bezplatne leteckými 
spoločnosťami pre cestujúcich v lietadle a producentov 
národných rozhlasových staníc.  

o hľadanie možnosti umiestnenia článkov o produkciách 
SND, ako aj o SND všeobecne. 

o pozvanie žurnalistov na tieto produkcie SND. Cieľové 
skupiny žurnalistov predstavujú dennú a týždennú tlač, 
rozhlasových moderátorov, webových stránok o vážnej 
hudbe, ako aj hudobných časopisov. 

o manažovanie a organizovanie všetkých záležitostí 
týkajúcich sa uvedených kontaktov s médiami. 

 

  Množstvo/rozsah : premiéry La clemenza di Tito (premiéra 21.3.2014),  



Piková dáma (23.5.2014) a Salome (14.11.2014) 

Požiadavky/iné kritériá: 
 

Cena, promptnosť a referencie, ako aj dlhoročná skúsenosť 
s prácou v oblasti s PR kampaňou pre divadlá, festivaly 
klasickej hudby a pre operu rozhodujú 
 

Termín zadania zakázky : 3. 2. 2014 

  
Miesto dodania tovaru / poskytovania 
služieb / uskutočnenia prác : 

Nová budova SND, Pribinova 17, 819 01  Bratislava 

  Termín dodania tovaru /  
poskytnutia služby /  
uskutočnenia prác :  7. 2. 2014 - 31. 12. 2014  

  
  

 


