
 

 

 
Korešpondenčná adresa: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 

O B J E D N Á V K A 

 
Odberateľ: Identifikačné číslo organizácie:                            42157102

               

Občianske združenie  

Prečo som na svete rád/rada  

Bankové spojenie: TATRA BANKA   

Číslo účtu:  26267227833/1100   

IBAN:1100 000 0026 267227833         

Nábrežie Ivana Krasku 1 Dodávateľ:            

921 01 Piešťany NESPED s.r.o.       
Korešpondenčná adresa: 

Zelený PC, Ovsiské nám. 1,  

Bratislava 5  

Krížna 36 

Daňové údaje: DIČ: 2022748805 811 07 Bratislava 1 

 IČO:  47396628 

Termín dodávky: 30.1 2019 DIČ: 2023872719 

 

Na základe Vami dodanej cenovej ponuky (zo dňa 7.1.2019) si u Vás objednávame lektorovanie 

interaktívnej skupinovej práce pre stredoškolskú mládež k vybraným témam z oblasti sociálnej 

patológie a jej prevencie .  

Podujatia si objednávame realizovať nasledovne: 

 

Dňa 30. januára 2019 (streda) v rozsahu dve vyučovacie hodiny (2x 45 min.) teda dvojhodinové 

vyučovacie bloky pre každú skupinu v nasledovnom harmonograme: 

1 podujatie − 1 skupina : v čase od 8,20 − 10,00 h − Alkohol a iné legálne psychoaktívne látky, 

špecifiká pitia alkoholu u mládeže a prevencia 

2. podujatie − 2 skupina v čase od 10, 15 − 12,00 h −  Závislosti nelátkovej povahy  

(riziká a ohrozenia internetu, patologické nezdržanlivé nakupovanie, workoholizmus závislosti 

na vzťahu, a iné) 

3. podujatie − 3 skupina v čase od 12,10 − 13,45 h − Čo je duševné zdravie aký je jeho význam? 

(význam duševného zdravia, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, 

suicidálne správanie),  

možnosti pomoci a prevencia. 

 

Miesto konania: Gymnázium Ladislava Sáru 1 Bratislava. 

 

 

Služby zrealizujte  v  celkovej sume 50 € za vyučovaciu hodinu spolu 2 hodinový blok v sume 100 € za 

jedno podujatie. Počet lektorovaných podujatí - skupín  3 (v zmysle vyššie uvedeného harmonogramu) 

spolu v celkovej sume 300 € vrátane DPH.  

  

Kópiu objednávky priložte k faktúre 

Bratislava 14. 1. 2019                                    ........................................ 

Vybavuje: PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,                           pečiatka, podpis 

telefón:  0918 817 130 

Číslo objednávky:     1 /2019               


