INŠTITÚT PRE VEREJNÚ SPRÁVU /IVS/
IVS poskytuje ubytovacie a stravovacie služby, ako i prenájom konferenčných miestností
a zapožičanie didaktickej techniky a učebných pomôcok za mimoriadne výhodné ceny. Ubytovanie
je možné v 2 a 3-lôžkových izbách. Izby majú vlastnú kúpeľňu so sprchou a WC. Izby sú
zariadené účelne a nájdete v nich aj písací stôl. K dispozícii máme 7 konferenčných miestností
s kapacitou 15 – 100 osôb. Jedáleň má kapacitu 60 stoličiek. Občerstvenie počas rokovaní je možné
zabezpečiť hromadnou objednávkou alebo je pre účastníkov podujatí k dispozícii aj bufet so
širokou ponukou nápojov a menších jedál.
IVS sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Dúbravka v nádhernom prostredí obklopené
lesíkom. V pešej dostupnosti (cca 5-10 minút) sú možnosti športových aktivít – krytá plaváreň,
kúpalisko, zimný štadión, wellnes zariadenia. Zo zariadenia je veľmi dobré spojenie prostriedkami
MHD s centrom mesta, mestskými časťami Bratislavy železničnou a autobusovou stanicou..
Priamo pred budovou je veľké parkovisko, ktorého využitie je bezplatné.

Ceny ubytovania:
Trojlôžková – 48,00 €/izba/noc
Dvojlôžková – 38,00 €/izba/noc
Jednolôžková – 24,00 €/izba/noc
K cene účtujeme v zmysle VZN hlavného mesta miestnu daň vo výške 1,70 € / osoba/ noc.
Kontakty: margita.vrazbova@minv.sk andrea.spackova2@minv.sk , 02/601 02 353

Ceny stravovania:
Počas vašich podujatí vám v našej jedálni zabezpečíme celodenné stravovanie (raňajky, obed,
večera)

Raňajky – 2,50 € (klasické rozšírené kontinentálne raňajky)
Obed - 4,50€ (polievka, na výber mäsité a bezmäsité jedlo, prípadne 4 druhy minútiek)
Večera – 3,50 € (teplá večera sa varí v prípade viac ako 10-tich objednávok, ak je počet nižší –
ponúkame studenú večeru vo forme balíčka).
V jedálni s kapacitou 60 stoličiek je možné usporiadať aj spoločenské podujatia (večierky, firemné
posedenia, svadby, promócie a pod.) pri ktorých zabezpečíme menu z našej ponuky podľa Vášho
výberu, prípadne sa prispôsobíme Vašim požiadavkám. Pre menšie spoločenské podujatia je
k dispozícii salónik s kapacitou 30 osôb
Kontakt: henrich.kovac2@minv.sk , 02/ 601 02 373

Prenájom konferenčných priestorov
IVS ponúka celkom 7 posluchární s kapacitou 15 – 100 osôb. Jedna z nich s kapacitou 36 miest je
vybavená tlmočníckym zariadením.
Použitie učebných priestorov v IVS Bratislava
cena za každú i začatú pri objednávke nad 6 hodín
hodinu použitia:

miestnosť :

kapacita :

miestnosť č. 2

45 miest

12,40 €

miestnosť č. 3 (bez využitia
tlmočníckeho zariadenia )

36 miest

12,40 €

miestnosť č. 4

45 miest

12,40 €

miestnosť č. 5

20 miest

12,40 €

miestnosť č. 6

20 miest

12,40 €

miestnosť č. 7

90 miest

24,00 €

miestnosť č. 8

25 miest

12,40 €

miestnosť č. 9

15 miest

7,00 €

miestnosťč. 10 (dvere č.102) 10 miest

7,00 €

miestnosť č. 11 (dvere č.120) 8 miest

7,00 €

90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
150,00 €
90,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Použitie učebných pomôcok v IVS Bratislava
Inštitút pre verejnú správu vám môže poskytnúť i učebné pomôcky (flipchart, dataprojektor,
magnetickú tabuľu a pod.). Ceny za poskytnutie pomôcok nájdete v našom cenníku. V prípade
použitia učebných pomôcok v obmedzenom rozsahu je možné dohodnúť cenu za použitie
alikvótnou čiastkou.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH
Kontakt: maria.machovicova@minv.sk; dasa.karsayova@minv.sk 02/ 601 02 278

Vzdelávacie aktivity
V rámci vzdelávania organizujeme široké spektrum školení, kurzov, tréningov, seminárov a pod.
Ponuku našich vzdelávacích aktivít nájdete na našej webovej stránke http://www.ivs.sk/
Táto ponuka je aktualizovaná pravidelne týždenne.
Kontakt: emilia.brcekova@minv.sk a emilia.istokova@minv.sk , 02/ 601 02 363

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutie osobnej návštevy
nás kontaktujte mailom na jednotlivých linkách v texte alebo telefonicky: 02/ 601 02 300.

