
Cenník Balíčka Zborovňa Komplet

Cenník je platný od  24.6.2020

Odmena za poskytovanie Balíčka Zborovňa Komplet:

Odmena za
poskytovanie Zborovňa
Komplet

Mesačná odmena za
fakturačné obdobie (1
mesiac)

Do 50 žiakov   3.32 €

Od 51 do 100 žiakov   6.64 €

Od 101 do 150 žiakov   9.96 €

Od 151 do 200 žiakov 13.80 €

Nad 200 žiakov 16.56 €

Ceny sú uvedené s DPH

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.zborovna.sk.
Výška odmeny poskytovateľa je určená na základe čestného prehlásenia objednávateľa o počte detí,
ktoré objednávateľ dodal poskytovateľovi pred uzavretím tejto zmluvy.
V prípade zmeny počtu detí objednávateľa, bude výška odmeny upravená podľa aktuálneho cenníka
poskytovateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje o zmene počtu detí informovať poskytovateľa bez
zbytočného odkladu.



Cenník Virtuálnej Knižnice

Cenník je platný od  1.1.2009

Odmena za poskytovanie služby „Virtuálnej knižnice“:

Odmena za
poskytovanie služby
„Virtuálnej knižnice“

Mesačná odmena za
fakturačné obdobie (1
mesiac)

Do 50 žiakov   3.32 €

Od 51 do 100 žiakov   6.64 €

Od 101 do 150 žiakov   9.96 €

Od 151 do 200 žiakov 13.80 €

Nad 200 žiakov 16.56 €

Ceny sú uvedené s DPH

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.zborovna.sk.
Výška odmeny poskytovateľa je určená na základe čestného prehlásenia objednávateľa o počte detí,
ktoré objednávateľ dodal poskytovateľovi pred uzavretím tejto zmluvy.
V prípade zmeny počtu detí objednávateľa, bude výška odmeny upravená podľa aktuálneho cenníka
poskytovateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje o zmene počtu detí informovať poskytovateľa bez
zbytočného odkladu.



Cenník pre Škôlka KOMENSKY Plus

Cenník je platný od  1.1.2016

Odmena za poskytovanie služby „Škôlka KOMENSKY Plus“:

Odmena za
poskytovanie služby
„Škôlka KOMENSKY
Plus“

Ročná odmena za
fakturačné obdobie (1 rok)

Do 50 detí 9 €

Do 100 detí 19 €

Nad 100 detí 29 €

Ceny sú uvedené s DPH

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.zborovna.sk.
Výška odmeny poskytovateľa je určená na základe čestného prehlásenia objednávateľa o počte detí,
ktoré objednávateľ dodal poskytovateľovi pred uzavretím tejto zmluvy.
V prípade zmeny počtu detí objednávateľa, bude výška odmeny upravená podľa aktuálneho cenníka
poskytovateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje o zmene počtu detí informovať poskytovateľa bez
zbytočného odkladu.

KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice,
Tel. 055/2851363, 2851364, 2851361

adamcova@komensky.sk, valusova@komensky.sk , kniznica@komensky.sk 



Cenník pre ŠkôlkaKomensky

Cenník je platný od  1.1.2016

Odmena za sprístupnenie databázy:

Odmena za
sprístupnenie databázy:

Ročná odmena za
fakturačné obdobie (1 rok)

Do 50 detí 9 €

Do 100 detí 19 €

Nad 100 detí 29 €

Ceny sú uvedené s DPH

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.zborovna.sk.
Výška odmeny poskytovateľa je určená na základe čestného prehlásenia objednávateľa o počte detí,
ktoré objednávateľ dodal poskytovateľovi pred uzavretím tejto zmluvy.
V prípade zmeny počtu detí objednávateľa, bude výška odmeny upravená podľa aktuálneho cenníka
poskytovateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje o zmene počtu detí informovať poskytovateľa bez
zbytočného odkladu.



Cenník za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus

Cenník je platný od  1.7.2020

Odmena za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus:

Odmena za
sprístupnenie databázy:

Ročná odmena za
fakturačné obdobie (1 rok)

Do 150 detí 24 €

Nad 150 detí 36 €

Ceny sú uvedené s DPH

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.zborovna.sk.


