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Kúpna zmluva 

 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Čl. I. Zmluvné strany 
 

Kupujúci:    
Názov:  Obec Habovka 
Sídlo: Pod Grúňom 266/24 

027 32 Habovka 
Zastúpený:   JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce 
  
IČO:  00314471 
DIČ:                                                          
Bankové spojenie:                                
Číslo účtu:                       

Č.tel./fax:                      043/5395 142, 0903 540 881 
e-mail:                        
 

(kupujúci nie je platcom DPH) 
(ďalej len „kupujúci“) 

 

Predávajúci: 
 
Obchodné meno:  MONASTER, s.r.o. 
Sídlo: Osuského 2476/1A, Bratislava 851 03 
V zastúpení:           Ing. Radovan Kováč  
IČO: 47454547 
IČ DPH: 2023910383 
DIČ: SK2023910383 
Bankové spojenie:  Slovenska sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 5988 9449 
Zaregistrovaný:                   Okr.súd BA1   
Oddiel:   Sro.  
Vložka číslo č.: 92750/B 
Tel, fax: +421905276239  

 
(ďalej len „ predávajúci“) 

 
 

Článok. II. Preambula 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na dodávku 
tovaru - postup  podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 
Predmet zákazky je realizovaný v rámci projektu: 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Habovke. 
 

Kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13 
Kód projektu v ITMS2014: 302021I900 
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Článok III.  Predmet zmluvy 

 
1. predmet zmluvy: Zákazka  na  dodanie tovaru: „Didaktické pomôcky“.  
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa: 

- Návrhu ceny (cenovej ponuky), ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy 
- Špecifikácie predmetu zmluvy  (Príloha č.2)  

3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v Článku III. bod 1. a 2. prevziať zmluvne 
dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. tejto zmluvy.  

4. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať ako súčasť predmetu zmluvy: dodací list, príp. záručný list. 
 

Článok IV.  Kúpna cena, platobné podmienky 
1. Kúpna cena za predmet zákazky je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ponuky uchádzača. 

2. Cena za dodanie tovaru : 
Cena bez DPH: 14 768,00 EUR 
DPH 20%:    2 953,60 EUR    
Cena s DPH: 17 721,60 EUR 
Cena je podrobne špecifikovaná v Prílohe č.1 tejto kúpnej zmluvy (Cenová ponuka). 

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy 
podľa Článku III. tejto zmluvy. 

4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a 
v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. 

5. Po dodaní predmetu zmluvy podľa Článku. V. bod 1. tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia 
vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy a odošle ho, alebo odovzdá na 
adrese kupujúceho v dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti uvedené 
v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. K daňovému dokladu je 
predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list.  

6. Splatnosť faktúry je vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku (realizácia projektu 
financovaného z prostriedkov EÚ ) 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň 
úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu kupujúceho. 

7. Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované 
náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva 
plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného 
daňového dokladu. 
 

Článok V. Dodacie podmienky 
1. Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od 

vystavenia objednávky. 
Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je: ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárdoša 235/50, 027 32 Habovka 

2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 
3. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom 

kupujúceho v mieste plnenia po dohode.  
4. Predmet zmluvy uvedený v Článku. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním 

dodacieho listu zástupcom kupujúceho.  
5. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy je 

pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením u predávajúceho. 
Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne. 

6. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať používateľovi všetky doklady 
nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v Článku. III bod 4. 

7. Kupujúci sa zaväzuje vystaviť objednávku do 10 dní od splnenia odkladacej podmienky podľa čl.X, 

bod 5 tejto zmluvy. 
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Článok VI. Kvalita tovaru 

1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne,  včas a v požadovaných vlastnostiach, 
množstve, v akosti a v prevedení podľa Článku III. tejto zmluvy. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu zmluvy je doteraz 
nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich 
výrobcom, tovar je nový, nerepasovaný, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov.  

3. Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť dňom 
podpísania dodacieho listu a preberacieho protokolu kupujúcim a trvá 2 roky na celý predmet 
zmluvy. 

4. Kupujúci je povinný dodržiavať návod na obsluhu a predávajúcim vydané inštrukcie (písomné) na 
používanie predmetu kúpy. 

5. Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na nasledovné prípady: 
a. poškodenie neodborným zásahom zo strany obsluhy kupujúceho alebo tretej osoby, 
b. poruchy elektrickej siete, zásah blesku, 
c. zavírenie, 
d. poškodenie ochranných plomb. 

6. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, 
najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia 
ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka. 

7. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení zamestnanec 
používateľa telefónom alebo faxom na číslo: +421905276239 (servisné stredisko predávajúceho).  

8. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho 
v momente odovzdania – prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo 
neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet kúpy. 

 
Článok VII. Zmluvné pokuty a sankcie 

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu kúpy 
v dohodnutom čase a to 0,05% z kúpnej ceny za každý a začatý deň omeškania.  

2. Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho úrok z omeškania za omeškanie s úhradou kúpnej 
ceny a to 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením. 

3. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 
vznikne druhej strane škoda. 

 
Článok VIII. Vlastnícke právo 

1. Kupujúci nadobúda výlučné vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po úhrade kúpnej ceny na účet 
predávajúceho. 

 
Článok IX. Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

1. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo strany 
predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy podľa § 
345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu zmluvy o 
viac ako 10 dní bude  kupujúci považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. 

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite 
písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie 
je dotknuté.  

3. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod vyššou 
mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať, alebo ak ich aj zmluvné 
strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo čiastočne bránili 
plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy, požiare, záplavy, 
explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov. Uvedený výpočet nie 
je taxatívny. 
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4. V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predĺžené o dobu trvania stavu 

zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako 30 dní, zmluvné 
strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej zrušení. 

 
Článok X. Záverečné ustanovenia 

1.  Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou 
po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.  Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Záväzkový vzťah 
zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka nakoľko 
ide o vzťah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy upravené v § 261 Obchodného 
zákonníka. 

3.  Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými 
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a to oprávnenými osobami . Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä: 
poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a 
Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 

4.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a 
miestne príslušnému súdu. 

5.  Táto zmluva uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami nadobúda účinnosť po splnení 
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu zákazky zo strany 
poskytovateľa, t.j. doručením kladnej správy z kontroly VO prijímateľov. 
V prípade, ak nebude schválené predmetné VO strany poskytovateľa NFP, kupujúci si vyhradzuje 
právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. 

6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a 
na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, kupujúci obdrží tri vyhotovenia, predávajúci 
jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými  
zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sídle objednávateľa 
podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
 
Prílohy: 
Príloha  č.1 – Cenová ponuka 
Príloha č.2 – Špecifikácia predmetu zmluvy   
 

Predávajúci:                                                         kupujúci: 
V Bratislava , dňa: ...................... V Habovke, dňa .......................  
 
 
 
 
 
 __________________________                                    _______________________________        
Ing. Radovan Kováč Obec Habovka 
Konateľ spoločnosti Judr. Alojz Lajčin, starosta 



Verejný obstarávateľ: Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka

Názov predmetu: Didaktické pomôcky

Cenová ponuka Príloha č. 1 

p.č. Popis položky Jedn. Počet
 Jedn. cena bez 

DPH 

 Cena celkom 

bez DPH 

1 Sada 4 mikroskopy  pre žiakov ks 1 828,60 €                  828,60 €                 

2 Stojan laboratórny s príslušenstvom (učiteľ) ks 1 97,84 €                    97,84 €                    

3 Chemický kahan s príslušenstvom (učiteľ) ks 1 21,87 €                    21,87 €                    

4 Kostra človeka - model ks 1 339,50 €                  339,50 €                 

5 Súbory preparátov ks 1 146,40 €                  146,40 €                 

6 Súbor lúp pre 16 žiakov a učiteľa ks 2 273,51 €                  547,02 €                 

7
Sada kovových, plastových a iných laboratórnych 

pomôcok
ks 1 33,45 €                    33,45 €                    

8 Sada na zhotovenie preparátov ks 1 20,96 €                    20,96 €                    

9 Vizualizér pre biochem. Učebňu ks 1 213,69 €                  213,69 €                 

10 Indukčný varič pre fyzikálnu učebňu ks 1 115,14 €                  115,14 €                 

11 Demonštračná súprava Mechanika ks 1 791,47 €                  791,47 €                 

12 Sada žiackych súprav Mechanika ks 2 246,58 €                  493,16 €                 

13 Demonštračná súprava termodynamika ks 1 475,00 €                  475,00 €                 

14 Sada žiackych súprav Teplo (termodynamika) ks 2 242,30 €                  484,60 €                 

15 Sada tácok pre učebňu fyziky ks 2 93,60 €                    187,20 €                 

16
Sada propan butánových kahanov - pre 

termodynamiku
ks 2 161,24 €                  322,48 €                 

17 Súprava Optika - učiteľ ks 1 881,64 €                  881,64 €                 

18 Súprava Optika - žiak ks 2 773,60 €                  1 547,20 €              

19 Edukačná súprava - Magnetizmus ks 1 222,02 €                  222,02 €                 

20 Sada žiackych edukačných súprav Magnetizmus ks 2 331,80 €                  663,60 €                 

21 Elektroskop podľa Kolbeho ks 1 116,41 €                  116,41 €                 



22 Sada silomerov (7 sád po 7ks) ks 2 911,84 €                  1 823,68 €              

23 Sada kladiek s príslušenstvom ks 2 327,48 €                  654,96 €                 

24
Súprava meradiel (oceľové meradlo, skladací meter, 

posuvné meradlo a.p.)
ks 1 267,16 €                  267,16 €                 

25 Súprava na rezanie ks 1 81,20 €                    81,20 €                    

26 Ručné náradie s príslušenstvom ks 1 259,00 €                  259,00 €                 

27
Spájkovačka 24 V + pomôcky na spájkovanie (spájka, 

pasta)
ks 1 94,57 €                    94,57 €                    

28 Nožnice na strihanie plechu (priame, vyhnuté) ks 1 34,50 €                    34,50 €                    

29 Teplovzdušná pištoľ ks 1 61,24 €                    61,24 €                    

30
Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus – 

(učiteľ)
ks 1 349,00 €                  349,00 €                 

31
Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus – 

(žiak)
ks 1 115,34 €                  115,34 €                 

32 Univerzálny merací prístroj pre elektroniku ks 1 82,36 €                    82,36 €                    

33 Pomôcka na znázornenie skleníkového efektu ks 1 176,54 €                  176,54 €                 

34 Stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie ks 1 949,20 €                  949,20 €                 

35 Stavebnica na obrábanie kovov ks 1 1 270,00 €               1 270,00 €              

                                                                                                                                   Spolu bez DPH
14 768,00 €            

DPH 20% 2 953,60 €              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Cena spolu s DPH   17 721,60 €            
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Príloha č. 2 

Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky - Didaktické pomôcky 
 

1) Sada 4 mikroskopy  pre žiakov 
 

Sada žiackych mikroskopov pre skupinu 4 žiakov. Sada obsahuje štyri mikroskopy s maximálnym 
zväčšením 400x a minimálne s revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 
10x 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V s 
výstupom 5V/800 mA, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý je súčasťou dodávky. S 
príslušenstvom: 5ks biologické stabilné preparáty, 1 ks farbiaca tekutina 0,02 ml, 1 ks hárok čistiacich 
obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka. 
 

2) Stojan laboratórny s príslušenstvom (učiteľ) 
 
Laboratórny stojan s min. obsahom: 3 rôzne kruhy na varenie s priemermi 70, 100, a 130 mm, 1 ks držiak 
na chladič, 2 ks držiaky bez svorky a 6 ks dvojitých svoriek, kovovú základňu, základovú tyč s výškou 750 
mm, 1 ks sieťku nad kahan 120 x 120 mm s keramickou vrstvou. 

 
 

3) Chemický kahan s príslušenstvom (učiteľ) 
 
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, 1 l lieh na horenie. 
 

4) Kostra človeka - model 
 
Model ľudskej kostry v životnej veľkosti na biológiu. Model z odolného hygienicky nezávadného plastu, 
vhodného pre školské prostredie. Kostra min. pohyblivá v kĺboch, paže a nohy odnímateľné. Model 
obsahujúci nervové vetvy, vertebrálne tepny, herniáciu lumbárnych invertebrálnych diskov. Lebka s 
pohyblivou sánkou, prierez vo vrchnej časti a 3 odnímateľné spodné zuby. So stojanom na kolieskach. 
Výška modelu 180 cm , dodávaný je so stojanom na kolieskach. Súčasť modelu SW na určovanie častí 
ľudského tela. 
 

5) Súbory preparátov    
 
Sada preparátov pre skupinu min. 4 žiakov obsahujúca min.: 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 min. 10 
ks rôznych jednotlivých preparátov z týchto tém. 
 

6) Súbor lúp pre 16 žiakov a učiteľa 
 
Triedny súbor lúp na pozorovanie prírody pre učiteľa a pre 16 žiakov. Lupa na pozorovanie prírody pre 
učiteľa s min.: dvojnásobným zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s otvormi na vetranie, s 
priemerom 50 mm. na pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a hornín 
 

7) Sada kovových, plastových a iných laboratórnych pomôcok 
 

Chemická sada na zhotovenie preparátov pre učiteľa s obsahom min. 7 ks rôznych preparačných nástrojov 
( t.j. pinzetu, nožnice, skalpel, stierku, preparačnú ihlu, pipetu, paličku). Sada náhradných komponentov s 
obsahom min.: podložné sklíčka 1bal (50ks), krycie sklíčka 1bal (100 ks) a farbiacu tekutinu (100 ml). 
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8) Sada na zhotovenie preparátov 
 
Sada pozostávajúca z min. 2 ks súprav preparačných nástrojov pre skupinu 2-4 žiakov. Každá s obsahom: 
7ks rôzne preparačné nástroje ( t.j. pinzeta, nožnice, skalpel, stierka, preparačná ihla, pipeta, palička). 
Náhradné komponenty obsahujúce min. : podložné sklíčka 1bal (50ks), krycie sklíčka (100ks)a farbiacu 
tekutinu (100 ml). 
 

9) Vizualizér pre biochem. učebňu 
 
Prenosný vizualizér s flexibilným ramenom s kamerou min. 8 MPx HD s LED osvetlením. Pripojiteľný k 
akémukoľvek zobrazovaciemu zariadeniu (napr. monitor, TV, dataprojektor) s pomocou kamery a VGA 
alebo HDMI káblov. Minimálne technické parametre: 8 MPx, 20X zoom (4xoptický/ 5xdigitálny), Video: 30 
snímkov/sek., rozlíšenie na výstupe: 1080p (HDMI), vyváženie bielej: auto/manual, manuálna korekcia 
jasu, zabudovaná pamäť s kapacitou 400 fotografií, doplnkové funkcie: zrkadlenie obrazu, rotácia (v 90 st. 
krokoch), rozdelenie obrazu, zmrazenie obrazu, konverzia na ČB snímku, konverzia pozitív/negatív. 
Výstupy 1xVGA, 1xHDMI, 2x USB port, 1x pripojenie do siete LAN, napájací konektor DC 5V. Vizualizér ma 
zabezpečenie proti krádeži a  diaľkové ovládanie. Súčasť vizualizéra je laserové ukazovadlo. Hmotnosť 
zariadenia 1,3 kg. 
 

10) Indukčný varič pre fyzikálnu učebňu 
 
Indukčný varič, jednoplatničkový, príkon 2000 W, plynule regulovateľný termostat, kontrolka prevádzky, 
ochrana proti prehriatiu. 
 

11) Demonštračná súprava Mechanika 
 
Učiteľská mechanická sada s komponentmi, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje  
45ks komponentov a umožňuje prezentovať aspoň 25 experimentov z mechaniky: napr. naklonená rovina, 
zákony páky, momenty a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor, pohyb kyvadla, fyzikálne 
kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky, Hookov zákon, rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a jednoduchých 
strojov, pevná kladka, pohyblivé kladky, pokusy s trením, libela, kyvadlo a iné. Všetky komponenty sú  
prispôsobené na to, aby z nich bolo možné zostaviť pokusy na magnetickej tabuli. 
 

12) Sada žiackych súprav Mechanika 
 
Sada minimálne dvoch žiackych mechanických súprav využiteľná so školským interfejsom pre senzory 
obsahujúce min. 34 komponentov, ktoré umožňujú vykonanie experimentov z Mechaniky: pôsobenie sily, 
meranie sily, silomer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej páky, dvojramenná páka, 
jednoramenná páka, mincier, pevná kladka, pohyblivá kladka, kladkovnica a kladkostroj, naklonená rovina. 
Sada pre skupinu max. 4 žiakov. 
 

13) Demonštračná súprava termodynamika 
 
Učiteľská termodynamická sada vrátane 20-dielnej sady statívového Al. stojana je využiteľná s interfejsom 
pre senzory. Sada s min. 40 komponentmi a umožňuje prezentovať experimenty na šírenie tepla ako: 
model teplomera, kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu 
kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie 
tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny skupenstva: merná tepelná 
kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, 
destilácia. 
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14) Sada žiackych súprav Teplo (termodynamika) 

 
Sada dvoch žiackych termodynamických súprav využiteľná s interfejsom pre senzory dodávaná v 
stabilnom plastovom boxe. Každá sada obsahuje minimálne: 22 komponentov ako napr.: 2ks liehové 
teplomery s 1° delením od -20 po 120 st. C  a 1 ks teplomer bez stupnice, bimetalový pás 20x160 mm, 
rozptylovú mriežku s keramickým stredom min. D = 80 mm, súčasťou súpravy statív s podstavou, tyč s 
dĺžkou 350 mm. So súpravou možnosť vykonávať 2 experimentov ako napr.: model teplomera, na čo sa 
používa teplomer, vyparovanie a kondenzácia, tepelné žiarenie, absorbcia tepelného žiarenia, vedenie 
tepla, vedenie tepla vo vode, deformácia kovu pod vplyvom tepla, zmena objemu plynov, výroba pary 
teplom. Sada súprav je pre skupinu max. 4 žiakov 
 

15) Sada tácok pre učebňu fyziky 
 
Sada tácok k laboratórnemu pracovisku obsahuje minimálne 8 ks tácok v zložení - 4 ks tácok s rozmerom 
400x300x40mm a 4 ks tácok s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou 
odolnosťou pre materiály PS. Sada pre skupinu max. 4 žiakov. 
 
 

16) Sada propan butánových kahanov - pre termodynamiku 
 
Skupinová sada pre termodynamiku obsahuje 2 ks propan-butanových plynových horákov s ventilovou 
náhradnou náplňou 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke , 2 ks Joulových 
kalorimetrov s 3 špirálami a 4 ks laboratórnych liehových teplomerov so silikónovým dielom proti 
samovoľnému pohybu. Sada pre skupinu max. 4 žiakov. 
 

17) Súprava Optika – učiteľ 
 
Učiteľská optická sada obsahujúca min. 28 komponentov a umožňujúca prezentovať pokusy: odraz a lom 
svetla, totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého 
ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad a 
pod. Minimálna špecifikácia zloženia súpravy: 15 ks optických komponentov magneticky fixovateľných, 
sadu (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3ks svetelné člny, 
sadu RGB filtrov, difrakčná mriežka), 7 ks laminovaných pracovných listov magnetických s formátom A3 
s popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku úloh, 1 ks magnetická tabuľa formátu s opierkou, 1 ks 
zdroj 5 paralelných lúčov s elektronickým prepínaním lúčov, min. 3 ks samostatných čiarových laserov s 
možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné čiarové lasery 
spĺňajúce požiadavky na triedu bezpečnosti podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k laserom 
dodavanie: protokolu s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x 
zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po 
prechode hranolom.          
        

18) Súprava Optika – žiak 
 
Sada žiackych optických súprav pre skupinu 4 žiakov obsahujúca min. 2 sady po 19 komponentov, pričom 
každá umožní vykonanie experimentov: odraz a lom svetla, totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu 
pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných 
optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Minimálny obsah súpravy: 11 ks modelov optických 
komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3ks 
svetelný čln, sadu RGB filtrov, sadu 8 ks laminovaných pracovných listov magnetických s formátom A3 
s popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku 22 úloh v slovenskom jazyku a 1 ks zdroj  paralelných 
lúčov(1532nm a 2x635 nm) s elektronickým prepínaním predvolených lúčových pozícií). 3 lúčový zdroj 
spĺňa požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju je priložené vyhlásenie 
o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x  
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zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po 
prechode hranolom. Sada pre skupinu max. 4 žiakov 
 

19) Edukačná súprava – Magnetizmus 
 
Súprava obsahuje 24 rôznych súčastí: ružicu kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické tyče, 
železné piliny, malé vagóny, sadu háčikov, obrúsenú tkaninu, kyvadlo a trecie tyče. Rozmery: 27x21x5 cm. 
Prehľad pokusov: magnetické materiály, magnety majú silu, prenikavé sily, čiary magnetického poľa, keď 
sa "stretnú" dva magnety, môže sa magnet vznášať?, ako sa vyrábajú magnety?, zemské magnetické pole, 
magnetický motor, ako sa môže využívať magnetizmus?, elektrické napätie, sily medzi dvoma nabitými 
telesami, polarizácia a účinok, nabitý balón, model elektroskopu, účinok elektroskopu, elektrostatický 
tanec. Obsahuje materiál na prácu jednej skupiny. 
 

20) Sada žiackych edukačných súprav Magnetizmus  
 
Sada pre skupinu 4 žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahujúca minimálne: 4 súpravy s 
celkovým obsahom min. 80 komponentov vrátane magnetických streliek, vodičov a žiaroviek s objímkou. 
Súpravy umožňujú vykonať minimálne tieto experimenty: magnetické materiály, sila magnetov, vzájomné 
pôsobenie magnetických polí, siločiary magnetického poľa, vznášanie magnetov, magnetické pole zeme, 
magnetický motor, polarizácia, model elektroskopu. 
 

21) Elektroskop podľa Kolbeho 
 
Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Kovová skrinka so zemniacou zdierkou, obojstranné 
zakrytie sklom, priehľadná orientačná stupnica; rozmery skrinky min. : 170x100x210 mm. 
 

22) Sada silomerov (7 sád po 7ks) 
 
Súbor siedmich sád silomerov pre šesť žiackych pracovísk a jedno učiteľské pracovisko. Minimálny obsah 
silomerov s kapacitami: 0.2, 1,2,5,10,20,100 N. Konštrukcia plast, kovová pužina. 
 

23) Sada kladiek s príslušenstvom 
 
Súprava kovových kladiek na stojane, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory a obsahujú min. : 2x 
oceľové tyče 40 cm, 25 cm, 70 cm, 2 ks kovová dvojsvorka, 2 ks hák, 2 ks povraz 3 m, 2 ks pripevňovaciu 
skrutku, 2ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia kladiek, 2ks silomer s citlivosťou 0,2 
N, 2x sadu závaží (5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g). Sada pre skupinu max. 4 žiakov. 
 

24) Súprava meradiel (oceľové meradlo, skladací meter, posuvné meradlo a.p.) 
 
Súprava základných dielenských meradiel pre techniku obsahujúca min.: 12 ks rôznych meradiel v 
minimálnom zložení: 1ks Meradlo oceľové neohybné dl. 500 mm, 1ks Skladací meter drevený 2m,   1ks 
Zvinovací meter s protišmykovou gumou, magnet. Brzda dl. 2m, 1ks Kružidlo rysovacie s tvrdenými hrotmi 
a pružinou 10-300 mm, 1ks Digitálny hĺbkomer s nosom, rozlíšenie 0,01 mm, rozsah 0-200 mm, 1ks 
mikrometer v rozsahu 0-25 mm, rozlíšenie 0,01 mm, 1ks Uholník príložný pevný 200 mm, 1ks Uholník 
príložný nastaviteľný, dve stupnice, rozsah 0-180 st., dĺžka 750 mm, 1 ks Uhlomer s posuvným ramenom, 
rozsah 0-180 st, rozmer 320x200 mm, 1ks Meradlo posuvné digitálne rozsah 0-200 mm, rozlíšenie 0,01 
mm, presnosť 0,04 mm, 1ks Kovové meradlo posuvné, rozsah 200 mm, rozlíšenie 0,05 mm, 1ks Dvojlúčový 
laser krížový, horizontálny a vertikálny lúč s dosahom 5m, statív k laseru. Súčasťou sady je videomanuál 
v slovenskom jazyku. 
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25) Súprava na rezanie 

 
Dielenská sada pre žiaka, obsahujúca súpravu minimálne: 3 ks nožov na vyrezávanie s min. 14 ks 
vymeniteľnými čepeľami a pinzetou, 1ks otvárací kovový nôž s poistením proti uzavretiu a s min. 16 ks 
náhradných čepelí v púzdre, 1ks kovový výsúvací nôž s min. 10 ks náhradných čepelí. 
 

26) Ručné náradie s príslušenstvom 
 
Sada základného dielenského ručného náradia v zložení: 1ks sada 5 pilníkov – plochý, polguľatý, guľatý, 
trojhranný, plochý dl. 200 mm s ergonomickou a protišmykovou  rukoväťou, 1 ks sada 6 ihlových pilníkov - 
typy: nožový, guľatý, polguľatý, plochý,3-4 hranný dl. 160 mm,1ks sada 3 pilníkov na železo - typy: guľatý, 
polguľatý, plochý, sada rašpiel, sada sekáčov - typy: priebojník, sekáč, jamkovač, sada rôznych 
profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, sada klieští v obale v zložení: kombinované, polguľaté rovné, 
štípacie priame, štípacie bočné, kladivo gumené a kladivo kovové, oceľové nitovacie kliešte, chrómované, 
pákové nitovacie kliešte, pílka, pílka na kov, pílka na drevo, plastová šablóna na rezanie uhlov a malá pílka. 
Príslušenstvo v zložení vrutov, skrutiek, matíc a podložiek, pílových listov na kov, a klincov rôznych druhov. 
Súčasťou sady je videomanuál v slovenskom jazyku. 
 

27) Spájkovačka 24 V + pomôcky na spájkovanie (spájka, pasta) 
 
Mikrospájkovačka - analógová spájkovacia stanica s výkonom min. 9 W a regulovateľnou teplotou s 
minimálnym rozsahom od 170°C do 380°C. Napájacie napätie stanice 230 V AC a napájacie napätie 
spájkovačky 24V. Tvar hrotu kužeľový s priemerom 2 mm. Spájkovačka vhodná pre školské prostredie. 
Sada základných pomôcok na spájkovanie obsahujúca: 1 ks spájkovací cín 250g, hrúbka 1 mm, 1ks 
kolofónia 50g,1ks  odsávačka dĺžka 195 mm, priemer 18 mm 
 

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

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

30) Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus – (učiteľ) 
 
Učiteľská stavebnica na zobrazenie pokusov súvisiacich s elektrinou a magnetizmom, obsahujúca min.20 
komponentov, umožňujúcich vykonanie min. 40 projektov s témami: tepelná energia z elektrickej energie, 
práca a výkon, elektromagnetizmus, kinetická energia z elektrickej energie, elektromagnetická indukcia. 
 

31) Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus – (žiak) 
 
Žiacka stavebnica s min. 25 komponentmi určená na objavenie spojitosti medzi elektrinou a 
magnetizmom, umoženie precvičiť si min.80 rôznych elektromagnetických zostáv. 
 

32) Univerzálny merací prístroj pre elektroniku 
 
Sada univerzálnych meracích prístrojov na meranie napätia a prúdu. Analógové prístroje z odolného 
plastu. Minimálne požiadavky na prístroje: Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0, s 
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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. 
 

33) Pomôcka na znázornenie skleníkového efektu 
 
Demonštračná pomôcka, materiál odolný plast vhodný pre školské prostredie, rozmer 300x220x45 mm s 
otvormi na teplomery,4 farebné filtre (červený, oranžový, modrý a priesvitný), obsahuje teplomer a malú 
infračervenú lampu. Model slúžiaci na znázornenie účinku zvyšovania teploty pôdy vplyvom skleníkového 
efektu. 
 

34) Stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie 
 
Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Minimálny obsah: veľkú 
vrtuľu a malú vrtuľu na veternú energiu, solárny článok, reverzné elektrolyzéry a palivový článok, palivový 
článok na etanol, zásobník na vodík, zostava s Peltierovým článkom, palivový článok na slanú vodu, merač 
energie. Možnosť vytvorenia rôznych experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na 
ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke. 
 

35) Stavebnica na obrábanie kovov 
 
Sada na obrábanie kovu a iných materiálov pre skupinu žiakov. Súprava s min. obsahom komponentov na 
zostavenie rôznych variant zariadení na obrábanie mäkkých kovov. Z komponentov možnosť zostavenia 
horizontálnej a vertikálnej frézky a sústruhu. Minimálna súčasť príslušenstva: remeň, motor, skľučovadlo, 
stabilizačné platne, skrutkovač, klieština, fréza, sane, kovový medzikus, otočný strediaci hrot, kovový 
zverák. Súčasťou stavebnice videomanuál a dielenská sada základného materiálu na obrábanie. 
 
.......................................................... 
 
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. 
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