
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Technická podpora 

 
 

1. Zabezpečenie pódia a pódia s zastrešením 
 

Najrozšírenejšia požadovaná podpora – Mestské časti, OZ, iní partneri, festivaly  
a jednotlivé podujatia  
Možnosti:  

a. Pódium 8m x 6m so zastrešením  
b. Pódium 6m x 4m so zastrešením  
c. Pódium 5m x 4m so zastrešením  
d. Pódium do 120m² bez zastrešenia  

Kapacity sú 3 – 4 pódia súčasne  
K pódiu poskytujeme základné biele osvetlenie 
 

 
2. Zabezpečenie zázemia podujatia 

Najrozšírenejší doplnok k pódiu, poskytujeme:  
a. Rýchlo-rozkladacie stany do rozmeru 8m x 4m  
b. Stan s pevnými stenami s rozmerom 8m x 5m  
c. Pivné súpravy  
d. Stoličky do hľadiska  
e. Stoličky pre muzikantov na pódium  
f. Vešiaky, obruče na vrecia s odpadom  
g. Rôzne stoly 

 
3. Veľkoplošná tlač 

BKIS má k dispozícii veľkoplošný ploter pre tlač do šírky 160cm a staršiu produkčnú 
tlačiareň pre tlač do rozmeru A3.  
Zabezpečujeme tlač:  

a. Bannery do rozmeru 2m x 7m  
b. Potlačenie samolepky a prípadne lepenie na komatex alebo kappa panely  
c. Plágaty A2 – Citylight do počtu 25 – 50 ks na jednu sériu  
d. Plagáty a letáky do A3 do počtu 200 – 300 ks na jednu sériu 

 
4. Rôzne doplnky k podujatiam v exteriéri 

BKIS disponuje a poskytuje v rámci podpory aj:  
a. Lešenie LAYHER na stavbu pevnejších pódií a projektorových veží  
b. Káblové kryty  
c. Rôzne hliníkové konštrukcie na výstavy a uchytenie bannerov  
d. Vykurovacie telesá – „hríby“ 

 
5. Drobné technické služby  

a. Drobné ozvučenie – príhovory, 2-3 členná hudobná zostava  
b. Osvetlenie  
c. Projektor a plátno  
d. LCD veľkoplošné monitory 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 
6. Sprostredkovanie a konzultácia - technické zabezpečenie 

Vieme pomôcť  
a. s výberom ozvučenia, prípadne poskytnúť zmluvného partnera  
b. projekcie, mapping na budovy, LED steny  
c. efektové osvetlenie 

 
 
 

Programová podpora 

 
 Program 

 

 Produkčné služby (zodpovedný pracovník za dané podujatie, prítomnosť produkčného 
priamo na akcii pokiaľ si to akcia vyžaduje) 

 

 Zabratie priestranstva 

 

 Povolenie pre autá do 3,5 t do pešej zóny 

 

 Stavba hľadiska vrátane personálneho zabezpečenia 

 

 Zdravotná služba a protipožiarna ochrana pokiaľ si to vyžaduje rozsah akcie a miesto 

 

 Zabezpečenie SBS pokiaľ si to vyžaduje rozsah akcie a miesto 

 

 Zabezpečenie elektrickej prípojky 
 
 
 
 

 

Mediálna podpora 
 
 

1. Propagácia podujatia: 

propagačná podpora podujatí v online prostredí: web www.bkis.sk  a prostredníctvom 

ďalších komunikačných kanálov 

 

2. Pravidlá mediálnej podpory: 

o propagácia kultúrnych, vzdelávacích a celospoločenských podujatí pre verejnosť 

realizovaných v hlavnom meste Bratislava 

o propagácia podujatí nezahŕňa propagáciu a zobrazovanie lôg komerčných partnerov 

o pošlite nám prosím informáciu o vašom podujatí vo forme textu + 2-3 fotografie (na 

šírku)  

http://www.bkis.sk/

