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Príloha č. 2  
 

Opis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:   
Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického vybavenia Základnej školy s materskou 
školou v Hladovke – Vybavenie učební – Didaktické pomôcky 
___________________________________________________________________ 
 

Technická (polytechnická) učebňa  
 

1) Dielenské meradlá s príslušenstvom 
Súprava základných dielenských meradiel pre techniku obsahuje 12 ks rôznych meradiel v zložení: Meradlo 
oceľové neohybné: šírka 23 mm, hrúbka 0,8 mm, dĺžka 480 mm, Skladací meter drevený 2 m, Zvinovací 
meter s protišmykovou gumou, začiatok metra obsahuje magnet, dĺžka 2 m, šírka 14 mm, Kružidlo rysovacie 
s tvrdenými hrotmi 190 mm, Digitálny hĺbkomer s nosom: dieliky po 0,01 mm, rozsah 0-180 mm, 1 ks 
mikrometer v rozsahu 0-25 mm: dieliky po 0,01 mm, Uholník príložný pevný 200 mm, Uholník príložný 
nastaviteľný: dve stupnice, šírka 30 mm, rozsah 0-180°, dĺžka 700 mm, Uhlomer s posuvným ramenom: 
rozsah 0-180°, rozmer 130x250 mm, Meradlo posuvné digitálne: rozsah 150 mm, rozlíšenie 0,01 mm, 
presnosť 0,03 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah 190 mm, rozlíšenie 0,055 mm. Dvojlúčový laser krížový, 
horizontálny a vertikálny lúč, statív k laseru. Súčasťou sady je videomanuál v slovenskom jazkyku. 

 
2) Ručné náradie s príslušenstvom 

Sada základného dielenského ručného náradia v zložení: 1x sada 5 ks pilníkov (dĺžka 200 mm, s rukoväťami), 
1x sada 6 ks ihlových pilníkov (dĺžka 160 mm z toho brúsna časť v rozsahu 45 - 50 mm, typy: nožový, guľatý, 
polguľatý, plochý, 3- a 4-hranný), 1x sada 3 ks pilníkov na železo (300 mm, typy: guľatý, polguľatý, plochý), 
1x sada 3ks rašpiel (dĺžka 250 mm), 1x sada 6 ks sekáčov (typy: priebojník 2.7x110 mm a 3.9x142 mm, sekáč 
3.8x125 mm, sekáč 11x130 mm, sekáč 14.6x148 mm, jamkovač 3x120 mm), 1x sada 3 ks rôznych 
profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, 1x sada 5 ks klieští v obale v zložení:  kombinované 125 mm, polguľaté 
rovné 125 mm, polguľaté rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm, štípacie bočné 115 mm, 1x kladivo 
gumené a 1x kladivo kovové so sklolaminátovou rukoväťou (300 g), 1x sada klincov, 1x ochranná podložka, 
1x oceľové nitovacie kliešte 255 mm, priemer 2,4-4,8 mm, chrómované, 1x pákové nitovacie kliešte 280 
mm, priemer do 4,8 mm (4 násadce), 1x sada 500 nitov v rozsahu 3,2 – 4,8 mm, 1 ks pílka gumený povrch 
rúčky a rámu, 1 ks pílka  na kov 295 mm, rukoväť drevená, 1 ks pílka na drevo 300 mm, gumený povrch 
rúčky, 1 ks plastová šablóna na rezanie uhlov rozmer 290x140x65 mm, 1 ks malá pílka. Príslušenstvo v 
zložení: 300 ks vrutov miin. 3-5mm x 12-55mm, 300 ks skrutiek, matíc a podložiek M2x12 mm, 5 ks pílových 
listov na kov 300 mm, 500 ks klincov rôzne druhy. Súčasťou sady je videomanuál v slovenskom jazyku. 
 

3) Akumulátorové náradie 
Akumulátorové náradie - Akumulátorová vŕtačka/skrutkovač LI 12CD, 1 batéria 12V Li-ion 1,3Ah, krútiaci 
moment 14/21Nm, upínací rozsah 0,8 - 10 mm, otáčky bez záťaže od 0 do 1350 ot./min, 2 stupne, Chod 
doprava/doľava, dvojstupňová prevodovka, manuál v slovenskom jazyku. Súčasťou dodávky je náhradná Li 
batéria. 
 

4) Náradia pre elektroniku s príslušenstvom 
Súprava základného ručného náradia pre elektroniku. Súprava obsahuje 7 ks skrutkovačov pre elektroniku 
a to: PH0-2, ploché: 2,5-5,5mm so skúšačkou v obale a 6 ks rôznych klieští pre elektroniku a to 1 ks  
kombinované 118 mm, 1 ks štiepacie bočné 110 mm, 1 ks štiepacie čelné 111 mm, 1 ks polguľaté rovné 120 
mm, 1 ks polguľaté dlhé 148 mm, 1 ks odizolovacie 155 mm. 

 
5) Montážne náradie pre vodoinštaláciu 

Montážne náradie pre vodoinštalatérske práce v prenosnom obale. Sada obsahuje 12 ks 
vodoinštalatérskych nástrojov v zložení: hasák, sadu 7 ks vidlicovo račnových kľúčov 8-19 mm, sadu 18 ks 
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skrutkovačov (-2-8 mm, PH00 - 2,TX5-10), sadu na zváranie plastových trubiek PPR, kliešte na delenie PPR 
trubiek, rezač rúrok 3-30 mm s ohrotovačom, pílku na železo, sadu 3 ks náhradných pílových listov kov 
obojstranných 295 mm, teplovzdušnú pištoľ, pilník, lepidlo, teflónovú pásku. 
 

6) Mikrospájkovačka s príslušenstvom 
Mikrospájkovačka - analógová spájkovacia stanica s výkonom 9 W a regulovateľnou teplotou v rozsahu od 
170°C do 380°C. Napájacie napätie stanice 230V AC a napájacie napätie spájkovačky 24V. Tvar hrotu 
kužeľový s priemerom 2 mm. Spájkovačka má krátky čas ohrevu a je vhodná pre školské prostredie. Sada 
základných pomôcok na spájkovanie obsahuje 250 g spájkovacieho cínu hrúbky 1 mm a kolofóniu 50 g, 1 ks 
odsávačku s dĺžkou 178 mm, hmotnosťou 60 g. 
 

7) Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom 
Sada nožníc na strihanie plechu s príslušenstvom obsahuje: 1ks nožníc na strihanie plechu s prevodom do 
1,1 mm a 1ks sady základného pozinkovaného materiálu rôznej hrúbky v rozmedzí od 0,55 mm do 0,7 mm, 
veľkosť 200x300 mm. 
 

8) Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom 
Sada teplovzdušnej pištole a príslušenstva na zváranie plastov, sušenie, rozmrazovanie  a odstraňovanie 
starých náterov. Sada obsahuje pištoľ s dvoma úrovňami výkonu - s výkonom 900 W a teplotou 330°C. Druhá 
úroveň s výkonom 1600W a teplotou 500°C, súčasťou sady sú aj 3 ks náhradných trysiek, sada 
zmršťovacieho materiálu pre elektrotechniku a prenosný kufrík. 
 

9) Vypalovačka do dreva 
Vypaľovačka do učebne dreva, ručný nástroj vhodný pre školské prostredie, s príkom 165W a osvetlením 
pracovnej plochy. 
 

10)  Zverák s príslušenstvom 
Sada školských dielenských zverákov. Sada obsahuje 1 ks otočný zverák s kovadlinou dĺžky 120 mm aj s 
upevňovacími skrutkami a 1 ks zverák polohovací s dĺžkou čeľustí 75 mm a rozstupom čeľustí 75 mm, pričom 
čeľuste sú chránené gumovými krytmi, 1 ks zverák rýchloupínací s dĺžkou čeľustí 60 mm, 2 ks svorky 
stolárske, 2 ks svorky zámočnícke, 2 ks svorky rýchloupínacie. 
 

11)  Nákova s príslušenstvom 
Sada školskej kováčskej nákovy pre techniku. Sada obsahuje 1 ks nákovy z jedného kusa železa, s 
hmotnosťou 5 kg, jedným hrotom, 1 ks kováčskeho kladiva, 1 ks kováčskych klieští a základný materiál na 
kovanie. 
 

12)  Sada univerzálnych meracích prístrojov 
Sada univerzálnych meracích prístrojov na meranie napätia a prúdu. Analógové prístroje z odolného plastu. 
Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0, s krátkodobým preťažením bez poškodenia, s 
ochrannou diódou proti prepólovaniu,  nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdierky pre vodiče. Meracie 
rozsahy: 0 až 3 V / 15 V / 30 V, Delenie stupnice: 0,1 V / 1 V / 1 V, Dĺžka stupnice: 75 mm, minimálny rozmery: 
100 x 140 x 90 mm.  Ampérmeter  na gavlanometrickom princípe triedy 2.0, s krátkodobým preťažením bez 
poškodenia, s ochrannou diódou proti prepólovaniu,  nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdierky pre vodiče. 
Meracie rozsahy: 0 až 50/500 mA / 5 A, Delenie stupnice: 1/10/100 mA, Dĺžka stupnice: 75 mm, min. 
rozmery: 100 x 140 x 90 mm a digitálny multimeter so skúšačkou. 
 

13)  Sada na meranie spotreby el. energie 
Sada na meranie spotreby elektrickej energie obsahuje demonštračný prístroj s LCD displejom, 3 
funkcionálnymi tlačidlami a možnosťou nastavenia jednotkovej ceny, vhodný na pripojenie do elektrickej 
zásuvky na maximálne 230V/16A, pričom je  prístroj možné použiť pre dve tarify, súčasťou sady je tepelné 
záťažové teleso na znázornenie zmeny spotreby elektrickej energie. 
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14) Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie 
Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Obsahuje:  veľkú vrtuľu a  
malú vrtuľu na veternú energiu, solárny článok, nádoby na vodu so zvonom na vodík a zvonom na kyslík, 
reverzné elektrolyzéry a palivový článok, LED diódy na overenie prítomnosti energie, prepojovacie členy, 
hadičky,  stojan na vrtuľu, rôzne typy listov na veľkú vrtuľu, držiak na malú vrtuľu, ručné dynamo v 
priesvitnom plaste, palivový článok na etanol, 9 litrový zásobník na vodík, zostava s Peltierovým článkom, 
palivový článok na slanú vodu, merač energie, merací panel, CD so softvérom, autíčko na prezentáciu 
rôznych zdrojov energie, záťaž, superkapacitor. Popisy častí a návod v Slovenskom jazyku. Pomocou 
stavebnice je možné vytvoriť  11 rôznych experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na 
ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke.  Sada pre dielňu 
 

15) Sada na využitie obnoviteľnej energie 
Sada obsahuje: tankovaciu stanicu s mechanickým plnením vodíka, elektrolyzérom na výrobu vodíka, 
nádržkou na vodu a zásobníkom na vodík, solárny článok na získavanie energie pre výrobu vodíka. Rozmer 
modelu autíčka je 10 cm, je  z priesvitného plastu, umožňujúceho sledovať chemické procesy, so 
zásobníkom na vodík. Sada pre dielňu. 
 

16) Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov 
Zostava na demonštráciu základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov (druhy, podstata, smer 
otáčania, hnacie a hnané koleso, atď.). Súprava obsahuje 10 ks funkčných modelov jednoduchých 
mechanizmov a prevodov, ktoré je možné navzájom prepájať a demonštrovať rôzne druhy pohybu, 3 ks 3D 
modelov motorov v reze a 11 ks rôznych 2D modelov pohonov a prevodov v reze. Sada pre dielňu. 
 

17) Vzorkovnice základných druhov technických materiálov 
 Vzorkovnice základných druhov technických materiálov (drevo, kov, plasty),vzorky tesnení (dvere, okná a 
pod.), vzorky tepelných izolácií (vata, pena, polystyrén a pod.). Rozmery vzoriek sú  50x50x5mm, s 
vyznačením názvu materiálu na vzorke v slovenskom jazkyu. Každá vzorkovnica obsahuje vzorky 5 rôznych 
druhov technických materiálov (t.j.  5x drevo, 5x kov, 5x plast, 5x tesnenia, 5x tepelné izolácie). Súbory 
vzorkovníc sú uložené v prenosnom kufríku. 
 

18) Ochranné prostriedky - technika 
Súbor ochranných prostriedkov pre prácu v dielni pre učiteľa. Súbor obsahuje tieto ochranné prostriedky 
spĺňajúce požiadavky noriem: 1 ks ochranných okuliarov, spĺňajúcich požiadavku na prácu v dielni EN 166,  
1ks pracovný plášť modrý s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť L, 1 
pár ochranných rukavíc, dielenských, spĺňajúcich požiadavky normy EN 420, 1ks ochranný štít dielenský. 
 

19) Triedny súbor spotrebného materiálu - technika 
Spotrebný  materiál pre dielňu techniky pre dodané učebné pomôcky - drevo, kov, skrutky, klince, brúsny 
papier, súčiastky na elektrotechniku, modelárske materiály, lepidlá, lekárnička atď.  

 
20) Súprava na rezanie 

Dielenská sada pre žiaka, obsahujúca súpravu 3 ks nožov na vyrezávanie s 14 ks vymeniteľnými čepeľami a 
pinzetou, 1 ks otvárací kovový nôž (12 cm) s poistením proti uzavretiu a s 16 ks náhradných čepelí (rovné, 
ohnuté) v puzdre, 1 ks kovový vysúvací nôž s 10 ks náhradných čepelí. 
 

21) Súprava dlát a sekáčov 
Dielenská sada pre žiaka obsahuje súpravu 6 ks sekáčov s kovovom puzdre(typy: priebojník 2.7x110 mm a 
3.9x142 mm, sekáč 3.8x125 mm, sekáč 11x130 mm, sekáč 14.6x148 mm, jamkovač, 3x120 mm) a súpravu 
3 ks rôznych profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele. 
 

22) Súprava klieští 
Dielenská sada pre žiaka obsahujúca súpravu 5 ks klieští v obale v zložení:  kombinované 125 mm, polguľaté 
rovné 125 mm, polguľaté rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm, štípacie bočné 115 mm.  
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23) Súprava skrutkovačov 

Dielenská sada pre žiaka obsahujúca 18 ks rôznych skrutkovačov v rozsahu  (-)2,4-3-4-6,5-8mm, PH00-0-1-
2, TX5-6-7-8-9-10, CrV 
 

24) Sada dvoch kladív - zámočnícke a drevené (gumové) 
Dielenská sada pre žiaka obsahujúca kladivo gumené a kladivo kovové so sklolaminátovou rukoväťou (300 
g), sada klincov, ochranná podložka. 
 

25) Súprava na vŕtanie s vŕtačkou na 24 V 
Dielenská sada pre žiaka na vŕtanie do dreva, kovu a plastov, zložená z komponentov: vŕtačka s otáčkami 0 
- 3000ot./min, vŕtacie vreteno 1/2", priemer vrtu do dreva až do 20mm, ocele až do10 mm, muriva až do 
13 mm, súprava 13 ks vrtákov do kovu: rozsah 1,5 - 6,5 mm, súprava 8 ks vrtákov do dreva: rozsah 3-10 mm 
v púzdre. Externý transformátor s napájaním 24V DC a výstupom 230V AC.  
 

26) Súprava na rezanie závitov (O 2 mm – O 8 mm) 
Dielenská sada pre žiaka na rezanie závitov zložená z komponentov: 32 ks závitníkov a závitových očiek: 
rozsah M3-M12, skrutkovač, závitové mierky, súprava 21 ks HSS závitníkov: rozsah M3-M12. 
 

27) Súprava na meranie metrických závitov 
Dielenská sadá pre žiaka na meranie metrických závitov zložená s komponentov: 24ks listov na meranie 
metrických závitov, metrické ISO závity, vrcholový uhol 60 stupňov, stúpanie 0.25-6 mm, súprava 28 ks listov 
na witworthove závity, vrcholový uhol 60 stupňov, 4-62 pohybov na 1 palec, súprava 20 ks listov špárových 
mierok, rozsah 0,05-1 mm, dĺžka 100 mm. 
 

28) Súprava na nitovanie 
Dielenská sada pre žiaka na nitovanie zložená z komponentov: oceľové nitovacie kliešte 255 mm, priemer 
2.4-4.8mm, chrómované, pákové nitovacie kliešte 280 mm, priemer do 4,8 mm (4 násadce), súprava 600 
nitov v rozsahu 3.2 - 4.8 mm. 
 

29) Súprava priebojníkov 
Dielenská sada pre žiaka zložená z komponentov: 6 ks priebojníky 3-8x min. 140 mm, vyrážače 3-8x min. 
140mm, kovové puzdro a 6 ks jamkár, priebojníky 2-6x min. 110 mm, kovové puzdro. 
 

30) Sada pílok na rezanie kovov, dreva a plastov 
Dielenská sada pre žiaka zložená z komponentov: 2 ks pílka na železo a plast, 1ks pílka gumenný povrch 
rúčky a rámu, 1ks pílka rám z kovu, rukoväť z tvrdého plastu, 1ks pílka na drevo 300 mm, gumenný povrch 
rúčky, 1 ks plastová šablóna na rezanie uhlov  min. rozmer 290x140x168mm, 1 ks malá pílka. 
 

31) Stojanová el. vŕtačka 
Dielenské náradie, stojanová elektrická vŕtačka, školská, príkon 300W, otáčky 550-2400/min, veľkosť 50 cm, 
5 rýchlostné prevodové stupne, stop tlačidlo. 
 

32) Stolová nástrojárska brúska 
Dielenské náradie, stolová nástrojárska brúska s dvomi kotúčmi, príkon 330W, otáčky 2900/min, polomer 
kotúča 100 mm, polomer diery 8 mm, ochranný kryt a opierka na každý kotúč. Dielenské náradie, stolová 
nástrojárska brúska s dvomi kotúčmi, príkon 330W, otáčky 2900/min, polomer kotúča 100 mm, polomer 
diery 8 mm, ochranný kryt a opierka na každý kotúč. 
 

33) Uhlová  brúska 
Dielenské náradie, ručná uhlová brúska školská, príkon 790W, polomer 55 mm, voľnobežné otáčky 10k/min, 
jednoducho nastaviteľný kryt kotúča bez nutnosti použitia náradia, rúčka, nástroj na uvoľňovanie a 
uťahovanie kotúča. 
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34) Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus – (učiteľská verzia) 

Učiteľská demonštračná stavebnica na zobrazenie pokusov súvisiacich s elektrinou a magnetizmom, 
obsahujúca 20 rôznych komponentov, umožňujúcich vykonanie 40 rôznych experimentov s témami: 
tepelná energia z elektrickej energie, práca a výkon, elektromagnetizmus, kinetická energia z elektrickej 
energie, elektromagnetická indukcia. 
 

35) Súprava klieští pre elektroniku 
Dielenská sada pre žiaka zložená z komponentov: 6 ks rôznych klieští pre elektroniku v zložení kombinované 
min. 118 mm, štiepacie bočné min. 110 mm, štiepacie bočné min 110 mm, štiepacie čelné min. 111 mm, 
polguľaté rovné min. 120 mm, polguľaté dlhé min. 148 mm, odizolovacie min. 155mm, obal. 
 

36) Súprava skrutkovačov pre elektroniku 
Dielenská sada pre žiaka zložená z komponentov: sada 7 ks skrutkovačov: PH0-2, ploché: 2.5-5.5mm, 
skúšačka, obal. 
 

37) Súprava na výrobu plošných spojov 
Žiacka súprava zložená z komponentov na výrobu a čistenie plošných spojov v zložení: handrička, kefka, 3 
ks špongií a 3 ks brúsnej hubky (4 stranná),  plastová miska, chemický čistiaci prášok na plošné spoje, čistiaci 
prostriedok na riad, permanentný popisovač 2mm a 5mm. 
 

38) Priemyselný dielenský vysávač 
Minimálna špecifikácia: priemyselný dielenský vysávač, min. príkon 1000W, min. obsah nádoby 15l, na 
mokré aj suché vysávanie. 
 

39) Vŕtačka príklepová 
Minimálna špecifikácia: vŕtačka príklepová, dvojrýchlostná, min. príkon 1050W. 
 

40) Sústruh na drevo 
Minimálna požiadavka: dielenské náradie, príkon min. 550W, min. rozsah otáčok 500-3200 ot/min, min. 5 
rýchlostí. Súčasťou dodávky má byť predná doska, upínací hrot, otočný hrot, držiak nástrojov. 
 

41) Sústružnícka sada pre sústruhy na drevo 
Minimálna požiadavka: sada 14 ks sústružníckych dlát, sada 12 ks rezbárskych dlát. 
 

42) Zrovnávacia a hrúbkovacia frézka stolná s podstavcom 
Minimálna špecifikácia: dielenské náradie, šírka min. 250 mm, motor min. 1,5 kW, jednoduchý prechod od 
zrovnávania k hrúbkovaniu, naklopenie oporného pravítka 90–45 ° 
 

43) Lupienková píla 
Minimálna špecifikácia: dielenské náradie, príkon min. 125W, otáčky min. 750 - 1500 kmitov/min., max. 
priem. dreva 50 mm, max. náklon 45° 
 

44) Pokosová píla s laserom 
Minimálna špecifikácia: dielenské náradie, pokosová píla s laserom, príkon min. 1500 W, otáčky min. 5000 
ot./min., priemer kotúča min. 210 mm, zubov min. 24, rozsah natočenia stola -45/45 °. 
 

45) Stolová píla 
Minimálna špecifikácia: dielenské náradie, stolová píla, min. výkon 1200 W,  kotúč s min. priemerom 
210 mm s min. 20 tvrdenými zubami. max. prerez kotúča 48 mm. 
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46) Sada vrtákov do dreva 

Minimálna špecifikácia: sada vrtákov určených na vŕtanie do dreva, vhodné najmä k vŕtaniu tuhého dreva, 
drevotrieskových a drevovláknitých dosiek, sada minimálne 8ks, leštené. 
 

47) Nožnice na plech 
Minimálna požiadavka: nožnice na plech, prevodové, dĺžka minimálne 255mm, pravé, na strihanie plechu 
do 1,2 mm materiál: CrV 
 

48) Priebojník 
Minimálna požiadavka: sada 6 ks priebojníkov z kalenej a temperovanej ocele pre dlhú životnosť výrobku, 
kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele, Prášková farba chrániaci povrch, žiarivej farby  pre dobrú 
viditeľnosť 
 

49) Stojanová stĺpová vŕtačka 
Minimálna požiadavka: dielenské náradie, stojanová elektrická vŕtačka, školská, príkon min. 300W, otáčky 
min. 550-2400/min, veľkosť min. 50 cm, 5 rýchlostné prevodové stupne, stop tlačidlo. 
 

50) Brúska uhlová + stojan 
Minimálna požiadavka: dielenské náradie, ručná uhlová brúska školská, príkon min. 790W, polomer 55 mm, 
voľnobežné otáčky 10k/min, jednoducho nastaviteľný kryt kotúča bez nutnosti použitia náradia, rúčka, 
nástroj na uvoľňovanie a uťahovanie kotúča. 
 

51) Kombinovaný drevoobrábací stroj s hoblovačkou 
Minimálna požiadavka: dielenské náradie na obrábanie dreva, výkonom min. 1800W, možnosť nastavenia 
výšky hobľovania v rozmedzí 6 –130 mm. a max. šírka hobľovania je 250 mm.  
 

52) Malá kotúčová okružná píla 
Minimálna požiadavka: dielenské náradie, kotúčová okružná píla s výkonom min. 1200 W. Mäkká rukoväť a 
nastaviteľnú hĺbku rezu min. od 0 až do 65 mm. 
 

53) Uholník 
Minimálna požiadavka: Uholník kovový, min. 300 mm. 
 

54) Taviaca pištoľ 
Minimálna požiadavka: taviaca pištoľ, min. príkon 20W, výkon pri lepení 8 - 12 g / min, priemer lepiacej 
tyčky  max. 11mm. 
 

55) Súprava štetcov 
Minimálna požiadavka: sada min. 5 ks štetcov rôzneho priemeru a hrúbky 
 

56) Kľúče vidlicové 
Minimálna požiadavka: Sada min. 6 ks vidlicových kľúčov rôznych priemerov od 6-17mm 
 

57) Gola sada 
Minimálna požiadavka: gola sada obsahujúca min. 29 častí, nadstavec s rukoväťou 50 a 100, veľkosť od 4 
do 13. 
 

58) Imbusová sada 
Minimálna požiadavka: Sada min. 7 ks imbusových kľúčov 1,5 - 10 mm. 
 

59) Meter zvinovací 
Minimálny rozmer: 7,5 m x 25mm 
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60) Sada náradia a nástrojov 
Minimálna špecifikácia pre sadu náradia a nástrojov pre 1 žiaka. Sada má obsahovať minimálne 31 rôznych 
komponentov - nástrojov, náradia a materiálu minimálne v zložení: rám pre lupienkovú pílku, sada 10 ks 
Listy do lupienkovej pílky, pílka na kov 300mm, list pílový obojstranný na kov 300x20mm, pílka zlodejka 
250mm, kliešte kombinované 160mm, 3 rôzne vrtáky do kovu priemeru 2-6mm, pilník trojhranný, pilník 
plochý, pilník guľatý, rašpľa polguľatá, rašpľa plochá, rašpľa guľatá, sada dlát na drevo, 2 rôzne hoblíky, 
kružidlo, uhlomer, ihla, jamkovač, kladivo, pílka, lep, zverák, 2 rôzne metre, 2 rôzne skrutkovače. 
 

61) Sada na obrábanie kovu a plastov s príslušenstvom 
Sada na obrábanie kovu a iných materiálov pre skupinu žiakov. Súprava obsahuje komponenty na 
zostavenie 3 variant rôznych zariadení na obrábanie mäkkých kovov. Na sústruhu je vzdialenosť medzi 
stredmi v rozsahu 40 -70 mm, pracovná plocha frézky je 140x30x30 mm, motor s otáčkami 20 000 ot./min. 
Z komponentov je možné zostaviť horizontálnu a vertikálnu frézku a sústruh. Súčasťou príslušenstva je: 
remeň, kryt remeňa, motor, trojčeľusťové skľučovadlo, pozdĺžny posuv, koník, držiak nástroja, stabilizačné 
platne, krížový posuv, skrutkovač, klieština, uťahovák klieštin, fréza, sane, kovový medzikus, otočný strediaci 
hrot, podložky na nastavenie nástroja, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky a zdroj, nástrojová 
brúska s brúsnym kotúčom, kovový zverák, ochranné okuliare, základová doska vrátane háčikov na 
uchytenie protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, 10 ks náhradné lupienkové pílky, kovový 
podstavec pod dlátko, rozširujúci set umožňujúci postaviť stroje na obrábanie dreva (lupienková pílka + 
ručná brúska, klieštiny a dlátko). Stavebnica je dodávaná v prehľadnom úložnom systéme určenom pre 
uskladnenie stavebníc na obrábanie, s vekom a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s vnútorným 
odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou 25 cm. Súčasťou stavebnice je videomanuál v 
slovenskom jazyku a dielenská sada základného materiálu na obrábanie v zložení: 15 ks hliníkový valček 
100x8 mm, 15 ks umelý kameň 40x40 mm, 30 ks farebný akryl 30x30 mm. 
 

62) Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom 
Sada na obrábanie dreva pre skupinu žiakov. Súprava obsahuje komponenty na zostavenie 8 variant rôznych 
zariadení na obrábanie dreva - sú to napr. sústruh, pílka a obrusovačka. Motor s otáčkami 20 000 ot./min., 
3A. Príslušenstvo: sústruh so vzdialenosťou medzi stredmi v rozsahu 50-120 mm, pohyb čepele lupienkovej 
pílky z bezpečnostných dôvodov 6 mm, rozmery obrábacieho stolíka 70x80 mm, otočný strediaci hrot, 
stabilizačné dosky, lupienkové pílky, upínacie klieštiny, stolík na lupienkovú pílku, sane, zverák, podpora pre 
nástroj, hnací remeň, kryt remeňa, motor, 2 ks medzikus, skrutkovač, frézka, vrták, dlátko, brúsny papier, 
výstredník, priečny a pozdĺžny posuv, trojčeľusťové skľučovadlo, zdroj 12V, držiak nástroja, nástrojová 
brúska s brúsnym kotúčom, ochranné okuliare, 10 ks náhradné lupienkové pílky, základová doska vrátane 
háčikov na uchytenie protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, upínacie klieštiny, kovový 
podstavec pod dlátko. Stavebnici je dodaná v prehľadnom úložnom boxe určenom na uskladnenie stavebníc 
na obrábanie, s vekom a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s vnútorným odnímateľným dielom 
rozdelením na dve sekcie, s výškou 25 cm. Súčasťou stavebnice je videomanuál v slovenskom jazyku. 
Súčasťou stavebnice je dielenská sada základného materiálu na obrábanie v zložení: 30 ks preglejka z topoľa 
( A4 formát), 30 ks valček z lipového dreva 20x90 mm, 100 ks palička z bukového dreva 60x100 mm, 15 ks 
polotovarov na výrobu soľničky 40x90 mm, 30 ks drevené lištičky 100 mm. 
 

63) Viacúčelová fréza 
Viacúčelová frézka s troma nadstavcami,  voľnobežné otáčky: 10.000 - 30.000 min.-1a, jednoduchá výmena 
nástroje s upínaním klieštinou 6 a 8 mm. 
Multifunkčný stroj vďaka možnosti jednoduchej výmeny rôznych doplnkov. 
Príkon: 710 W, Vodiaca základňa, Základňa pre zanorenie, Sklopná základňa, Paralelný doraz, Kľúče, Sada 
fréz, Prepravný kufor. 
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64) Kombinovaná brúska na drevo 

Kombinovaná brúska na drevo, výkon min. 370 W,   voľnobežné otáčky: 1,450 min-1, brúsny disk: O 150 
mm, brúsny pás: 915 × 100 mm, možnosť naklopenia dosky pri kotúčovej brúske plynule až o 45%, brýchla 
výmena brusných papierov pomocou suchého zipsu, sada 20 ks brusného papiera na suchý zips. 
 

65) Akumulátorové multifunkčné náradie - brúska, rezačka 
Akumulátorové multifunkčné náradie - brúska, rezačka 
Bezkáblové multifunkčné náradie s lítium-iónovou technológiou, Napätie akumulátora 10,8 V, Kapacita 
akumulátora 1,5 Ah, Voľnobežné otáčky 5.000 – 20.000 min-1, Uhol oscilácie vľavo/vpravo 1,4 °, 3 pílové 
listy na drevo a kovy, Brúsna doska, Inbusový kľúč, L-BOXX, Rýchlonabíjačka, Súprava brúsnych listov po 5 
ks, Univerzálny adaptér 
 

66) Štvorčeľusťové skľučovadlo 
Štvorčeľusťové skľučovadlo pr. 100 mm a sada unášačov pre sústruh na drevo, 3 diely 
 

67) Sada pre robotické programovanie 
Sada pre robotické programovanie - univerzálny stavebnicový systém LEGO umožňujúci vytvoriť roboty. 
Sada obsahuje všetko pre stavbu, riadenie a vedenie vlastného robota - 3 interaktívne servo motory, 
diaľkové ovládanie, senzor farieb, dotykový senzor, infračervený senzor a cez 550 dielov, inteligentná kocka 
s výkonným procesorom, USB portom pre WiFi a pripojenie k Internetu, čítačkou Micro SD kariet, 
podsvietenými tlačidlami a 4 motorizovanými dielmi s možnosťou ovládania robotov pomocou diaľkového 
ovládania, šikovným telefónom alebo tabletom (aplikácie zadarmo na stiahnutie). 

 
 

Učebňa Chémie 
 

68) Digitálna učiteľská váha 
Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 130x180 mm, hmotnosť 
je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg 
závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou 
balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500mg v zložení (1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 
50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) 
 

69) Laboratórny stojan s príslušenstvom 
Laboratórny stojan s príslušenstvom obsahuje 3 rôzne kruhy na varenie s priemermi 70, 100 a 130mm, 1 
držiak na chladič, 2 držiaky bez svorky a 6 dvojitých svoriek, kovovú základňu, základovú tyč s výškou 750 
mm, 1 ks sieťku nad kahan 120x120 mm s keramickou vrstvou. 
 

70) Chemický kahan s príslušenstvom 
Chemický, sklenený liehový kahan s príslušenstvom. Sada obsahuje: 1 ks liehový kahan s objemom 250ml, 
hrúbka skla 1,8 mm, 1ks laboratórna trojnožka so sieťkou nad kahan, 250 ml lieh na horenie. 
 
 

71) Triedna sada chemických modelov - učiteľ 
Sada 3D modelov pre učiteľa zložená  z 8 ks demonštračných 3D modelov na chémiu v zložení:  1x 
interaktívny model atómu,1x žiacky model atómu, 1x anorganická chémia, 1x organická chémia, model 
Chloridu sodného, model Grafitu, model Diamantu, model síranu vápenatého. Každý z modelov je z 
odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku. 
 

72) Laboratórne podnosy - učiteľ 
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa obsahuje 2 ks tácok s rozmermi 300x400x40 mm a 
250x250x40mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C  a chemickou odolnosťou pre materiály PS. 
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73) Ekologická sada s príslušenstvom 

Ekologická sada obsahuje materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré 
ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. Kufrík obsahuje: 80 stranový návod 
na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobnými vysvetleniami v slovenskom jazyku, sadu s 
roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 
10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom 
a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie 
sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny štetec na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na 
biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým 
otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou dodávky je videomanuál 
pre prácu s ekologickým kufríkom.   

 
74) Sada laboratórneho skla a pomôcok pre učebňu chémie 

Triedna sada laboratórneho skla a pomôcok obsahuje: 2x kadička vysoká s výlevkou  400ml, 1x kadička nízka 
s výlevkou  150ml, 1x kadička vysoká s výlevkou  250ml, 2x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 2x  banka s 
plochým dnom titračná 250 ml, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 2x 
skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom,1x pipeta delená 10 ml, 2x miska Petriho 
sklenená 90 mm, 2x valec odmerný vysoký 250 ml, 1x lievik, 1 ks byreta objem 25 ml, sklená tyčinka, stojan 
na 10 skúmaviek, 3 rôzne držiaky, 8x kadička vysoká s výlevkou  400ml, 8x kadička nízka s výlevkou  150ml, 
8x kadička vysoká s výlevkou  250ml, 8x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 8x skúmavka s guľatým dnom 
priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 8x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 8x 
pipeta delená 10 ml, 8x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 8x valec odmerný vysoký 250 ml, 8x lievik,  8x sklená 
tyčinka, 8x stojan na 10 skúmaviek, 8x tri rôzne držiaky. 
 

75) Prístroj na určenie pH s príslušenstvom - učiteľ 
Laboratórny pH tester s veľkým digitálnym displejom a so zabudovanou elektródou, rozsah merania: 0 až 
14 pH, rozlíšenie: 0,01 pH, presnosť: ±0,2 pH, kalibrácia: 2-bodová, automatické rozpoznanie pufrov (4 a 7 
/ 7 a 10), náhradná elektróda, cca. 1000 hod. kontinuálneho merania. Súčasťou balenia sú: 2 sáčky po 20 
mL pufru pH 4, 2 sáčky po 20 mL pufru pH 7, 2 sáčky po 20 mL čistiaceho roztoku. 
 

76) Stojan na sušenie chemického skla a pomôcok 
Stojan na sušenie laboratórneho skla  a pomôcok má kapacitu  55 miest a pozostáva z 2 častí - stojan a miska 
na zachytávanie vody, rozmery stojana (VxDxŠ) 64x36x14 cm. 
 

77) Triedna sada nástenných chemických tabúľ 
Súbor 3 ks obrazov na chémiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 110 x 140 cm, laminované so závesnými 
lištami a s háčikmi na zavesenie vrátane 16 ks tabuliek A4 pre žiakov z každej témy (obsiahnuté témy: 
Periodická sústava prvkov, Pokyny na prácu v laboratóriu, Chemické látky) 
 

78) Ochranné prostriedky - učiteľ 
Sada ochranných prostriedkov pre prácu v chemickej učebni. Sada obsahuje ochranné prostriedky: 1 ks 
ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 
1ks ochranný štít - polykarbonátový, spĺňajúci požiadavky EN 166 , 1ks pracovný plášť biely s dlhým 
rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť XL, 1 ks ochranných rukavíc vhodných 
do chemického prostredia a spĺňajúce požiadavky EN 374, 1ks chňapka silikónová, vhodná do chemického 
prostredia. 
 

79) Interfejs na zber dát s príslušenstvom - chémia 
Merací panel komaptibilný so sadou senzorov pre biochémiu. Merací panel obsahuje 3 ks základných 
senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), 4ks spojovacích káblov pre senzory a má 
zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na 
online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. 
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Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo 
na interaktívnej tabuli. 
 

80) SW k iterfejsu - multilicencia 
Softvérové školské vzdelávacie prostredie pracujúce pod operačným systémom Windows, kompatibilné s 
interfejsom, integrujúce meranie hodnôt  chemických  veličín (min. teplota, pH, koncentrácia O2, 
koncentrácia CO2, rádioaktívne žiarenie) spracovanie a zobrazenie nameraných hodnôt v tabuľkách a v 
grafoch, modelovanie a tvorbu interaktívnych animácií prepojených na reálne deje snímané senzormi. 
Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s 
inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť 
multilicencie je 5 rokov. 
 

81) Interaktívny vyučovací balík - Chémia 
Balík obsahuje: sadu 3 ks filmov na DVD s chemickou tématikov v celkovej dĺžke trvania 220 min, rozdelenej 
na pokusy, z ktorých žiadny nepresiahne 15 min. Obsah tém: rýchlosť chemických reakcií, delenie zmesí, 
elektrolýza, kovy, nekovy, soli, oxidy, prírodné látky, syntetické látky, proces korózie. 5 ks Interaktívneho 
vyučovacieho balíka o stavbe chemických látok v slovenskom jazyku s animáciami, nákresami, obrazmi, 
modelmi potrebnými k znázorneniu procesov na úrovni atómov a molekúl. Obsahuje tématické okruhy: 
Modely atómu, Stavba atómu, Stavba elektrónového obalu, Vznik elektrónového obalu atómu, Periodická 
sústava, Iónová väzba, Kovalentná väzba, Stavba molekúl,  Kovová väzba. Ďalej 5 ks Interaktívneho 
vyučovacieho balíka o skupenstve chemických látok v slovnenskom jazyku s animáciami. Obsahuje 
tématické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické 
mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové), ďalej 4 ks Encyklopédie chémie obsahujúcej  
farebné schémy a ilustrácie doplnené textovými vysvetlivkami uľahčujú pochopenie problematiky, pretože 
aj najzložitejšie javy sa podávajú jednoducho, zrozumiteľne a prístupne. 
 

82) Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok 
Balík obsahuje tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky 
(kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové).  
Učivo obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, 
animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy. 
 

     83) Sada digitálnych  váh - žiaci 
Sada 2ks digitálnych váh pre skupinu 4 žiakov. Váhy sú váživosťou 2000g a presnosťou 0,1g majú jednoduchú 
obsluhu so štyrmi tlačidlami, rýchlu samokalibráciu po zapnutí, funkciu Tara a tiež funkciu privažovania, 
funkciu počítania kusov, prepínanie medzi jednotkami gram, unca, grain, karát, dobre čitateľný display s 
modrým podsvietením, napájanie batériami (2x AAA batérie v balení) resp. pomocou sieťového adaptéra 
(je v dodávke); automatické vypnutie pre predĺženie životnosti batérií. Obsahuje dva ochranné kryty, 
súčasne použiteľné ako misky na váženie. Rozmery: pracovná doska váhy: 100 x 94 mm. Miska váhy, malá: 
100 x 105 x 8 mm; Miska váhy, veľká: 130 x 110 x 21 mm. Obrysové rozmery: 125 x 105 x 17 mm. 
 

   84) Ekologická sada s príslušenstvom pre skupinu žiakov 
Ekologická sada obsahuje 2 ks súprav pre skupinu 4 žiakov. Každá súprava obsahuje materiál na rozbor vody 
a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Súprava je  v kufríku 
z pevného a vodotesného materiálu. Súprava obsahuje: 80 stranový návod na použitie s farebnými 
ilustráciami, tabuľkami a podrobnými vysvetleniami v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 
experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; 
fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, 
kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 
4-násobným zväčšením, špeciálny štetec na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické 
experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a 
kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou sady je videomanuál pre prácu so 
súpravou v slovenskom jazyku.   
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    85) Žiacky kufrík chémia – destilácia 

Kufrík na jednoduché chemické pokusy, obsahuje všetky potrebné komponenty na zostavenie destilačného 
setu a vykonanie destilačných procesov. Žiaci môžu sledovať chladenie vody a oddeľovanie kvapalín na 
základe ich odlišných teplôt varu. Materiál pre jednu skupinu žiakov. 
  

86) Tabuľka chemických prvkov 
Tabuľka Periodickej sústavy prvkov v rozmere A4 cm, s povrchovou úpravou laminovaním, jednoduché 
čistenie. 
 

87) Sada 3D modelov na chémiu – žiak 
Sada 3D modelov na chémiu pre žiaka je zložená z 3 ks demonštračných 3D modelov na chémiu v zložení:  
1x interaktívny model atómu,1x anorganická chémia, 1x organická chémia. Každý z modelov je z odolného 
plastu vhodného pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku. Sada max. pre 4 
žiakov. 
 
 88) Súbor filtračného materiálu - spotrebný materiál 
Skupinová sada filtračných materiálov je zložená z 13 súprav. Každá súprava obsahuje materiál: kvalitatívny 
filtračný papier z bielenej buničiny plošnej hmotnosti 80g/m4 - archy rozmeru 500 x 500 mm. 
 
 89) Sada prístrojov na určenie pH s príslušenstvom pre skupinu žiakov 
Sada 2ks prístrojov na určenie pH s príslušenstvom pre skupinu 4 žiakov. Špecifikácia prístroja: pH tester s 
veľkým digitálny displejom a so zabudovanou elektródou, rozsah merania: 0 až 14 pH, rozlíšenie: 0,01 pH, 
presnosť: ±0,2 pH, kalibrácia: 2-bodová, automatické rozpoznanie pufrov (4 a 7 / 7 a 10), náhradná 
elektróda, cca. 1000 hod. kontinuálneho merania. Súčasťou každého balenia prístroja sú: 2 sáčky po 20 mL 
pufru pH 4, 2 sáčky po 20 mL pufru pH 7, 2 sáčky po 20 mL čistiaceho roztoku. 
 
 90) Súbor kefiek na čistenie - spotrebný materiál 
Skupinová sada kefiek na čistenie chemického sklad je zložená z 13 súprav. Každá súprava obsahuje:  1x 
kefka na kadičky, 1x kefka na banky, 1x kefka na pipety, 1x kefka na skúmavky. 
 
 91) Sada senzorov pre chémiu – žiak 
Sada senzorov je kompatibilná s interfejsom a softvérom k interfejsu a obsahuje senzory: 1 x pH senzor, 1 x 
Senzor vodivosti kvapaliny, 1 ks Senzor CO2 (0..5000ppm), 1x Senzor slanosti kvapaliny (0..35), 1x ORP 
senzor, 1 x Sada prepojovacích káblikov (4ks). Pre skupinu max. 4 žiakov. 
 
 92) Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom pre žiakov 
Sada pozostávajúca z 2 ks súprav preparačných nástrojov pre skupinu 4 žiakov. Každá sada obsahuje: 7 ks 
rôznych preparačných nástrojov ( t.j. pinzetu, nožnice, skalpel, stierku, preparačnú ihlu, pipetu, paličku). 
Náhradné komponenty obsahujú: podložné sklíčka 1bal (50ks), krycie sklíčka 1bal (100ks)  a farbiacu 
tekutinu (100ml). 
 

Učebňa Biológie 
 

 93) Učiteľský biologický mikroskop 
Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, 
Binokulárna hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromatický objektív 
DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová 
clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, 
Operačný softvér na spracovanie obrazu s pluginovou architektúrou v slovenskom jazyku. Funkcie: forierová 
analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom 
rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie.  Súčasťou dodávky 
mikroskopu je ručný microtom so sklenenou plošinou, vnútorným klipom pre upevnenie zariadenia a 



 
Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka  Didaktické pomôcky 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

12 
 

nožom, jednotka pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI výstupom a klávesnicou 
pripojiteľná k mikroskopu. 
 
 94) Triedna sada nástenných biologických tabúľ 
Súbor 4 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 10 x 140 cm, laminované so závesnými 
lištami a s háčikmi na zavesenie (S obsiahnutými témami Biosignály a ľudské telo, Rastlín, Živočíchov a 
Neživej prírody). 
 
 95) Triedna sada anatomických modelov 
Triedna sada 9 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť anatómia, zložená z: rozoberateľné ľudské 
torzo (10 častí, výška 85cm), model srdca, model kože, model oka, model mozgu, model lebky, model ucha, 
model panvy muža, model panvy ženy. Každý z modelov je z odolného plastu, vhodný pre školské prostredie, 
v rozmedzí 20 cm -80 cm, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku. 
 
 96) Triedna sada botanických modelov 
Triedna sada 6 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť botanika, v zložení: kvet zemiaka, kvet 
jablone, kvet čerešne, kvet hrachu, kvet repky olejnej, model rastlinnej bunky. Každý z modelov je z 
odolného plastu, vhodný pre školské prostredie, v trojnásobnom alebo väčšom prevedení, na podstavci, s 
popisom častí v slovenskom jazyku. 
 
 97) Triedna sada zoologických modelov 
Triedna sada 10 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť zoológia,  v zložení: had, ryba, zajac, 
holub, žaba, netopier, včela, motýľ, jašterica, model živočíšnej bunky. Každý z modelov je z odolného plastu, 
vhodnom pre školské prostredie, v životnej veľkosti alebo väčšie a s popisom jednotlivých častí v 
slovenskom jazyku. 
 
 98) Triedna sada biologických modelov 
Triedna sada 5 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť neživá príroda, s témami: Kolobeh vody v 
prírode, Slnečná sústava, Model pangea, Sada 12 ks rôznych skamenelín rastlín a živočíchov v samostatnom 
obale,  Sada 20 ks rôznych minerálov a hornín. Každý z modelov je z odolného plastu vhodnom pre školské 
prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku. 
 
 99) Model na nácvik Heimlichovho manévra 
Model torza v životnej veľkosti umožňujúci precvičovať brušný/hrudný tlak procesov spätného vyfukovania 
(Heimlichov manéver)  a uvoľnenie úst na vyčistenie blokovaných dýchacích ciest. Materiál torza navodzuje 
hmatateľnú realitu s anatomickým rozhraním rebier, mečovitého výbežku a krčnej ryhy.  Model obsahuje aj 
zapchávajúce objekty a je dodaný vrátane trička a ľahkej prenosnej tašky. 
 
 100) Resuscitačná figurína na CPR 
Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu 
resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou 11". Softvér na ovládanie ovládanie figuríny je v 
slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie je možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať 
aj na pc. Figurína umožňuje testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Funkčnosť figuríny: nastaviteľný 
úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po úspešnej resuscitácii, 
dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a 
správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou dodávky je video manuál v slovenčine. 
 
 101) Kostra človeka - model + výukový SW 
Demonštračný model ľudskej kostry v životnej veľkosti na biológiu - časť anatómia. Model je z odolného 
hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra je pohyblivá v kĺboch, paže a nohy 
sú odnímateľné. Model obsahuje nervové vetvy, vertebrálne tepny, herniáciu lumbárnych invertebrálnych 
diskov. Lebka má pohyblivú sánku, prierez vo vrchnej časti a 3 odnímateľné spodné zuby. Výška modelu 180 
cm, dodávaná so stojanom na kolieskach. Súčasťou modelu je  SW na určovanie častí ľudského tela. 
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Demonštračný model ľudskej kostry v životnej veľkosti na biológiu - časť anatómia. Model je z odolného 
hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra je pohyblivá v kĺboch, paže a nohy 
sú odnímateľné. Model obsahuje nervové vetvy, vertebrálne tepny, herniáciu lumbárnych invertebrálnych 
diskov. Lebka má pohyblivú sánku, prierez vo vrchnej časti a 3 odnímateľné spodné zuby. Výška modelu 180 
cm, dodávaná so stojanom na kolieskach. Súčasťou modelu je  SW na určovanie častí ľudského tela. 
 
 102) Triedna sada pre simuláciu úrazov 
Základná sada pre simuláciu úrazov - demonštračná - obsahuje dostatok materiálu na vytvorenie rôznych 
rán. Sada slúži aj na demonštráciu triedenia ranených, rýchlu identifikáciu zranenia alebo úrazu. Sada 
obsahuje: jednu komplikovanú otvorenú zlomeninu holennej kosti, jednu krvácajúcu ranu zo zásobníkom a 
pumpičkou, jednu nekrvácajúcu ranu, jednu fľašu koagulantu na vytvorenie umelej krvi, jedno balenie 
krvného prášku na prípravu 4,5 l umelej krvi, 12 samolepiacich rôznych tržných rán a otvorených zlomenín, 
jeden vosk simulujúci zranenie, jedno balenie rozbitého plexiskla, ktoré po vložení do vosku simuluje sklo v 
rane, 4 krémové farby - bielu, modrú, hnedú a červenú, lepiacu tyčinku, jeden rozprašovač, tri špachtle a tri 
stláčače jazyka. Celá sada je uložená v kufríku s max. váhou 2,5 kg.    
 
 103) Sada mikropreparátov – učiteľská 
Sada preparátov pre učiteľa obsahuje 1 sadu preparátov s témou Ľudské telo, 1 sadu preparátov s témou 
Rozmnožovanie rastlín, 1 sadu preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov, 1 sadu preparátov s témou 
Parazity a 1 sadu preparátov s témou Život vo vode. Každá sada obsahovať 10 ks rôznych jednotlivých 
preparátov z uvedených tém. 
 
 104) Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom – učiteľ 
Sada na zhotovenie preparátov pre učiteľa obsahuje 7 ks rôznych preparačných nástrojov ( t.j. pinzetu, 
nožnice, skalpel, stierku, preparačnú ihlu, pipetu, paličku). Sada náhradných komponentov obsahuje:  
podložné sklíčka 1bal (50ks), krycie sklíčka 1bal (100ks)  a farbiacu tekutinu (100ml). 
 
 105) Lupa na pozorovanie prírody – učiteľ 
Lupa na pozorovanie prírody pre učiteľa s  dvojnásobným zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s 
otvormi na vetranie, s priemerom 50 mm. na pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a hornín. 
 
 106) Ochranné prostriedky pre učiteľa 
Sada ochranných prostriedkov pre prácu v biochemickej učebni. Sada obsahuje tieto ochranné prostriedky: 
1 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, s nastaviteľnými bočnicami a spĺňajúce požiadavky EN 166 a 
EN 170, 1ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť  
XL,  1 balenie (100ks) ochranných rukavíc vinylových, spĺňajúcich požiadavky normy EN 420. 
 
 107) Planktónové siete – učiteľ 
Súbor planktónových sietí pre učiteľa obsahuje  6 ks rôznych komponentov (sieť s rúčkou dlhou 50cm, lupu, 
nádobu na pozorovanie, štetec, pinzeta, špionážne zrkadlo). Materiál odolný plast vhodný pre školské 
prostredie. 
 
 108) Kľúče na určovanie druhov 
Základná sada kľúčov na určovanie biologických druhov - rastlín, zvierat, nerastov a pod. 
 
 109) Spotrebný materiál a vybavenie – učiteľ 
Spotrebný materiál pre učiteľa - učebňa biochémie. Sada obsahuje: náhradný  materiál  k príprave 
preparátov,  náhradný materiál k sade na prvú pomoc, náhradné rúška a dýchacie vaky k CPR figuríne a ďalší 
spotrebný materiál. 
 
 110) Interfejs na zber dát s príslušenstvom – biológia 
Merací panel komaptibilný so sadou senzorov pre biochémiu. Merací panel obsahuje 3 ks základných 
senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), 4ks spojovacích káblov pre senzory a má 
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zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na 
online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. 
Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo 
na interaktívnej tabuli. 
 
 111) Sada senzorov pre biológiu – učiteľ 
Sada senzorov k interfejsu a SW k interfejsu obsahuje senzory: 1 ks Senzor CO2 (0..5000ppm), 1 ks Senzor 
O2 vo vzduchu (0..100%), 1 ks Senzor rádioaktívneho žiarenia, 2 x Sada prepojovacích káblikov (4ks), 1x 
Senzor zvuku, 1 x Senzor EKG, 1 x Senzor srdcového tepu-pás. 
 
 112) Model na nácvik  CPR – novorodenec 
Figurína dieťaťa na nácvik KPR, umožňuje nácvik Heimlichovho manévra, KPR a dýchanie z úst do úst, 
realistické anatomické znaky ako ohryzok, krčná tepna, pupok, hrudný kôš. 
 
 113) Sada žiackych mikroskopov pre skupinu žiakov 
Sada pre skupinu 4 žiakov pozostávajúca zo 4 ks žiackych mikroskopov so zväčšením 400x, s  revolverovou 
hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s 
hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V (AC ) s výstupom 5V(DC)/800 mA, s 
možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý je súčasťou dodávky. Sada je dodávaná s príslušenstvom: 
5 ks biologických stabilných preparátov, 1 ks farbiaca tekutina 0,02 ml, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada 
podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka.   
 
 114) Sada mikropreparátov pre skupinu žiakov 
Sada preparátov pre skupinu 4 žiakov obsahuje 2 sady preparátov s témou Ľudské telo, 2 sady preparátov 
s témou Rozmnožovanie rastlín, 2 sady preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov, 2 sady preparátov 
s témou Parazity, 2 sady preparátov s témou Život vo vode. Každá sada obsahuje 10 ks rôznych jednotlivých 
preparátov z týchto tém. 
 
 115) Sada lúp na pozorovanie prírody pre skupinu žiakov 
Sada lúp na pozorovanie prírody pre skupinu 4 žiakov. Jedna sada obsahuje 4 ks lúp, s dvojnásobným 
zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s otvormi na vetranie, s priemerom 50 mm. na pozorovanie 
drobného hmyzu, rastlín a hornín. 
 
 116) Ochranné prostriedky pre skupinu žiakov 
Sada ochranných prostriedkov pre skupinu 4 žiakov pre prácu v biochemickej učebni. Sada obsahuje: 4 ks 
ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 
4ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť M, 4 
balenia (100ks) ochranných rukavíc vinylových s púdrom, spĺňajúcich požiadavky normy EN 420.   
 117) Sada planktónových sietí pre skupinu žiakov 
Sada pre skupinu 4 žiakov obsahuje 4 ks sád planktónových sietí, pričom každá sada obsahuje 6 ks rôznych 
komponentov (sieť s rúčkou dlhou 50cm, lupu, nádobu na pozorovanie, štetec, pinzeta, špionážne zrkadlo). 
Materiál odolný plast vhodný pre školské prostredie. 
 
 118) Sada senzorov pre biológiu – žiak 
Sada senzorov je kompatibilná s interfejsom a softvérom k interfejsu a obsahuje senzory: 1 ks Senzor CO2 
(0..5000ppm), 1 x Senzor rádioaktivného žiarenia, 1 x Senzor EKG, 1 x Senzor srdcového tepu-pásu, 1 x Sada 
káblikov (4ks). Pre skupinu max. 4 žiakov. 
 
 119) Spotrebný materiál a vybavenia pre učebňu biochémie pre skupinu žiakov 
Sada spotrebného materiálu pre skupinu 4 žiakov. Sada obsahuje: náhradný  materiál  k príprave 
preparátov,  náhradný materiál k sade na prvú pomoc, náhradné rúška a dýchacie vaky k CPR figuríne a 
spotrebný materiál k pomôckam pre učebňu biochémie (napr.  tácky, lekárnička, filtračný papier, obväzy, 
náplasti, základný materiál prvej pomoci ) 
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 120) Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie 
Výukový interaktívny program na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie 
orgánov. 3D animácie, pomôcka pri ukážke procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: 
nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Tématické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža,  
Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové 
orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie 
 
 
 Ekvivalentné riešenie: 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý 
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo 
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické 
riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie 
účelu, na ktoré je tovar alebo zariadenie určené. 

 


