
Príručka pre Žiadateľa OP ĽZ verzia 4.0 Príloha č. 1a

Číslo 

položky
Názov Popis tovaru Názov tovaru / Ponúkaná špecifikáci 

Cena za 

mernú 

jednotku bez 

DPH

Počet kusov 

(merná 

jednotka)

Cena bez 

DPH
DPH

Cena SPOLU 

s DPH

2.1.1 Tablet Nákup 3 ks tabletov pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. tech. špecifikácie: Min. 10,2", min 16 GB ukladacieho 

priestoru, min. vstup na SD kartu, min. CPU 1,2 GHz - dvojjadrový alebo ekvivalent.

3 0,00 0,00 0,00

2.1.2 All in PC Nákup  All in One PC pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. tech. špecifikácia: Min. 19.5" WVA LED displej (min. 1440 × 

900), min. dvoj jadrový procesor (min. 2.0 GHz), min. 4 GB RAM DDR4, min. pevný disk 1000 GB HDD alebo 256 SSD, min. 

WiFi, GLAN, Bluetooth, min. 3× USB (1× 3.0, 2× 2.0) min. Windows 10 Home alebo ekvivalent.

Cena určená na základe prieskumu trhu, v mieste a čase obvyklá.

1 0,00 0,00 0,00

2.1.4 PC aplikácie pre rozvoj jazykovej 

zručnosti

Sada aplikácií pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. špecif.: Aplikácia pre rozvoj komunikácie a komunikačných zručností 

1ks, Aplikácia pre riešenie dyslektických porúch 1ks, Aplikácia pre riešenie správnej výslovnosti 1 ks.

1 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Laminátovačka a laminátovacie fólie 

10 ks

Laminátovačka a laminátovacie fólie 10 ks v celkovom počte 2 ks pre potreby realizácie aktivít projektu. min. špec.: Min. šírka 

štrbiny 235 mm, fólia max. 125 mikrónov, vrátane laminátovacích fólií v počte min. 10 ks. Laminátovačka a laminátovacie fólie 

10 ks v celkovom počte 2 ks alebo ekvivalent.

2 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Multifunkčná tlačiareň Multifunkčná tlačiareň (2 ks) pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. špec.: Atramentová tlačiareň – multifunkčná, A4, 

tlačiareň, skener, kopírka, min. 33 strán za minútu čiernobielo, min. 20 strán za minútu farebne, min. 4800×1200dpi, LCD, 

automatický podávač (ADF), duplex, min. USB 2.0, LAN, WiFi alebo ekvivalent

2 0,00 0,00 0,00

2.1.14 Kamera Kamera pre potreby realizácie aktivít projektu (1 ks). Min. špec.: Min. 1xBSI MOS, min. 2.51 Mpx, min. Full HD, min. 50x opt. 

zoom, min. 28mm širokouhlý objektív min. F1.8, 2.7" displej, SD/SDHC/SDXC, stabilizácia, funkcia Level Shot alebo 

ekvivalent

1 0,00 0,00 0,00

2.1.15 CD prehrávač CD prehrávač pre realizácie aktivít projektu (1 ks). min. špec.: CD prehrávač – min. CD/MP/MP3, min. USB vstup, FM tuner, 

LCD displej, LED kontrolka prevádzky, napájanie sieť/batérie alebo ekvivalent

1 0,00 0,00 0,00

2.1.16 Mikrofón Mikrofón (4 ks) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: pripojenie  USB, Dĺžka kábla  min. 1,6 m, Smerová charakteristika  

Smerový (kardioida), Frekvencia od  min. 18 Hz Frekvencia do  min. 21 kHz alebo ekvivalent

4 0,00 0,00 0,00

2.1.17 Interaktívna tabuľa Interaktívna tabuľa pre realizácie aktivít projektu (3 ks). min. špec.: Rozmery aktívnej oblasti obrazovky: min. 1590 x 1183 

mm, uhlopriečka 78 "(1981 mm), Pomer strán: min. 4:3,  Rozlíšenie: min. 12800x9600, Typ rozhrania: min. USB 2.0 / 

bezdrôtové min. 2.4 GHz pripojenie k ntb/PC, doba odozvy: max. 6 ms. alebo ekvivalent

3 0,00 0,00 0,00

2.1.18 Dataprojektor vrátane držiaka Dataprojektor pre realizácie aktivít projektu (3 ks). min. špec.: Projekčný systém: min. DLP, Natívne rozlíšenie: min. 800 × 600 

SVGA, Maximálne rozlíšenie: min. 1920 × 1200, Svietivosť [Lm]: min. 3600, Formát zobrazenia: min. 4:3 (Native); min. 16:9, 

Kontrast: min. 20 000:1, súčasťou bude držiak dataprojektora alebo ekvivalent

3 0,00 0,00 0,00

2.1.19 Notebook Notebook (10 ks) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Min. Intel Core i5 6200U Skylake alebo ekvivalent, min. 15.6"; min. 

LED 1920x1080, min. RAM 6GB DDR4, min. AMD Radeon R5 M430 2GB alebo ekvivalent, HDD min. 1TB HDD alebo 256 

SSD, min.:  DVD, WiFi 802.11ac, bluetooth 4.1, webkamera, min. 4-článková batéria, Windows 10 alebo ekvivalent

10 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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Číslo 

položky
Názov Popis tovaru Názov tovaru / Ponúkaná špecifikáci 
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2.1.3 Stôl pod PC Nákup PC stolov pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. tech. špec.: Materiál: min. DTD fóliovaná. Rozmery (VxŠxH) 

min.: 71x100x67,5 cm.

3 0,00 0,00 0,00

2.1.25 Sedacie vaky Sedacie vaky (5 ks) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Priemer – min. 70cm; Výška – min. 110cm, Objem – min. 220L, 

Materiál - EKOKOŽA, Výplň - EPS Polystyrénové guličky alebo ekvivalent

5 0,00 0,00 0,00

2.1.29 Stoličky Stoličky (15 ks) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Výškovo nastaviteľná stolička na kolieskach. Vrátane opierky chrbta. 

Štandardná výška sedadla min. 47-61 cm. Podstavec s min. piatimi ramenami na kolieskach. Polstrované kruhové sedátko o 

priemere min. 39 cm

15 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Technická špecifikácia tovarov - časť "B" - Nábytok
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položky
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2.1.5 Pomôcky pre rozvoj jazyka Sada pomôcok pre rozvoj jazyka pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. špec.: Hračky – SJ, - pomôcka na rozvoj jazyka 

(1ks), Trieda SJ - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Čísla a tvary SJ - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Rodina SJ - 

pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Oblečenie SJ - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Ovocie SJ - pomôcka na rozvoj jazyka (1 

ks), Zelenina SJ - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Čas II - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Zatúlané húsa - pomôcka na 

rozvoj jazyka (1 ks), Išlo vajce na vandrovku - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Rukavička - pomôcka na rozvoj jazyka (1 

ks), Pampúšik - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Koza odratá a jež - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Červená čiapočka - 

pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Vlk a kozliatka - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Tri prasiatka - pomôcka na rozvoj jazyka 

(1 ks), Zámená - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), Číslovky - pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks), neohybné slovné druhy - 

pomôcka na rozvoj jazyka (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly.

1 0,00 0,00 0,00

2.1.8 Pomôcky pre rozvoj pragmatickej 

roviny reči

Pomôcky pre rozvoj pragmatickej roviny reči pre potreby realizácie aktivít projektu ( 1 sada). Min. špec.: SadaLogickoPrimo 

(1 ks), LOGICO Primo 1000 Rámik PRIMO (1 ks), LOGICO Primo 1008 Všetko,čo mám vedieť  (1 ks), LOGICO Primo 1022 

V ZOO  (1 ks), LOGICO Primo 1014 Environmentálna výchova  (1 ks), LOGICO Primo 1010 Nakupovanie je zábava (1 ks), 

LOGICO Primo 1007 Hry na koncentráciu (1 ks), LOGICO Primo 1006 Takto sa obliekame (1 ks), LOGICO Primo 1023 Jar, 

leto, jeseň, zima. Aktivity počas roka  (1 ks), LOGICO Primo 1020 Najkrajšie rozprávky (1 ks), Sada LOGICO PICCOLO 1+5  

(1 ks), PRIESTOROVÉ VNÍMANIE - Z rôznych pohľadov - LOGICO Piccolo  (1 ks), PRIESTOROVÉ VNÍMANIE - Sleduj a 

presuň - LOGICO Piccolo  (1 ks), PRIESTOROVÉ VNÍMANIE - Pravo-ľavá orientácia - LOGICO Piccolo  (1 ks), OKO A 

RUKA - Kombinuj a doplň - LOGICO Piccolo  (1 ks), LOGICO Piccolo 2401 SLOVENSKÝ JAZYK- Čítanie s porozumením, 

časť 2. Vety a texty  (1 ks), LOGICO Piccolo 2400 SLOVENSKÝ JAZYK- Čítanie s porozumením, časť 1. Slová a vety  (1 

ks), LogicoPiccolo Vybrané slová  (1 ks), Zábavné slabiky  (1 ks), Obrázková abeceda – Arial Priraďovacie karty  (1 ks) 

alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.9 Atlasy prírody Atlasy prírody pre potreby realizácie aktivít projektu (1 sada). Min. špec.: Vreckový atlas húb (5 ks), Liečivé rastliny (5 ks), 

Atlas rostlin (5 ks), Minerály (5 ks), Veľká kniha živočíchov (5 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.10 Plášte geometrických telies Plášte geometrických telies (10 ks) pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. špec.: Plášte geometrických telies rôznych 

farieb alebo ekvivalent

10 0,00 0,00 0,00

2.1.11 Súprava Obvody a obsahy Súprava obvody a obsahy (3 ks) pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. špec.: Súprava obvodov a obsahov 

geometrických telies alebo ekvivalent.

3 0,00 0,00 0,00

2.1.12 Pomôcky pre dramatizáciu textu Pomôcky pre dramatizáciu textu (1 sada) pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. špec.: Farebné klobúky (biely, čierny, 

žltý, červený, čierny, modrý) ( 6ks), Masky (5 ks), Vejár (5 ks), Parochne (5 ks), Šatky (5 ks), Okuliare (5 ks), Kabelky (3 ks), 

Rumba gule (3 ks), Triangel (2 ks), Zvonček (5 ks), Drievka (2 ks) alebo ekvivalent

1 0,00 0,00 0,00

2.1.13 Rozvoj verbálnej a neverbálnej 

komunikácie

Rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie (1 sada) pre potreby realizácie aktivít projektu. Min. špec.: BALÍČEK: 

ROZPRÁVKOVÝ KUFRÍK +4 ROZPRÁVKY Z KUFRÍKA (1 ks), BYSTRÍK - didaktická postrehová hra (1 ks), Tik Tak Bum (1 

ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.20 Nástenka - slovenčina Nástenka - slovenčina (1 ks) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Nástenná tabuľa na výučbu slovenského jazyk alebo 

ekvivalent, resp. podobný titul

1 0,00 0,00 0,00

2.1.21 CD Slovenčina (sada) CD Slovenčina (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: SJ 1 Pravopis - CD na výučbu slovenského jazyka (1 ks), 

SJ 2 Gramatika a literatúra - cd na výučbu slovenského jazyka (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.22 Knihy (sada) Knihy (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. Min. špec.: Etymologický slovník (10 ks), Pravidlá spisovnej výslovnosti (10 ks), 

Slohy pre všetkých (3 ks), Finančná gramotnosť pre 2. st. ZŠ (30 ks), Nová zbierka úloh z matematiky (30 ks), Testovanie 9 

(30 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.23 Spoločenské hry - SJ (sada) Spoločenské hry - SJ (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: V kocke – zvieracie rodinky (1 ks), V kocke - svet (1 

ks), V kocke - zvieratá (1 ks), V kocke - rozprávky (1 ks), V kocke - vesmír (1 ks), V kocke - moje prvé obrázky (1 ks), V 

kocke - abeceda (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.24 Pomôcky na divadlo Pomôcky na divadlo (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Sada maňušiek (1 ks), Divadelná opona (1 ks), Rám 

na oponu (1 ks), Z rozprávky do rozprávky didaktická pomôcka (5 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

Technická špecifikácia tovarov - časť "C" - Didaktické pomôcky



2.1.26 Čitateľská gramotnosť a 

grafomotorika

Čitateľská gramotnosť a grafomotorika (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Rozprávková grafomotorika (1 ks), 

Karty Spoznávame zvieratká 1 + 2  (1 ks), BYSTRÍK - didaktická postrehová hra  (1 ks), Rozprávaj podľa obrázkov 2  (1 ks), 

Pamäť 3 D  (1 ks), Rozprávaj podľa obrázkov 3  (1 ks), Slovný expres  (1 ks), Obrázkové loto  (1 ks), Rody podstatných 

mien  (1 ks), Bodka a čiarka 1:30kusov  (1 ks), Edika O čom sa rozprávali ceruzky  (1 ks), Grafomotrický labirint, modrý  (1 

ks), Grafomotorický labyrint, zelený  (1 ks), Grafomotorický labyrint, červený  (1 ks), GoldonShaker vajíčko  (1 ks), Veľký 

balík: Logopédia zábavne  (1 ks), LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená  (1 ks), Rozprávkové bludiská  (1 

ks), Zábavné hlavolamy 1, 2, 3  (1 ks), Dejové postupnosti a dejové postupnosti 1, 2 (logokarty)  (1 ks), Generalizácia  (1 ks), 

Predložky  (1 ks), Rody podstatných mien  (1 ks), Zábavné slabiky  (1 ks), Prac. zošit Hravé čítanie s porozumením pre deti  

(1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.27 Výučbové aplikácie Výučbové aplikácie (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Program Detský kútik 3 (1 ks), Program Slovenský 

jazyk 1 (1 ks), Program Vybrané slová (1 ks), iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Prvouka (1 ks), Výučbový program 

VESELÁ LIENKA (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.28 Lego (technic, city, friends) Lego (technic, city, friends) (15 ks) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: LEGO Technik: ťažobné rýpadlo, lesný stroj, 

oceánska loď, nákladné auto, závodné auto, bugatti, extrémne dobrodružstvo; LEGO City: policajná stanica, hasičská 

stanica, polárna stanica, horská polícia; LEGO Friends: nemocnica, zábavný park, dom priateľstva, karavan alebo ekvivalent

15 0,00 0,00 0,00

2.1.30 Pomôcky pre robotiku Pomôcky pre robotiku (1 sada)  pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Robot Edison V2.0 (2 ks), Edison, Podložka EdMat 

(2 ks), Edison, Doplnky EdCreate (2 ks), Robot Dash (2 ks), Robotics workshop (2 ks), Robotické vozidlo 3 v 1 (2 ks) alebo 

ekvivalent

1 0,00 0,00 0,00

2.1.31 Pomocky: fyzika a technika Pomocky: fyzika a technika (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. Min. špec.: Stavebnice blikačov s LED (5 ks), Stavebnica 

na cvičenie pamäte (5 ks), Stavebnica semafor (5 ks), Walachia stavebnica Vario Box (1 ks), Walachia Veterný mlyn (5 ks), 

Walachia Vodný mlyn (5 ks), Merkur stavebnica 8 (3 ks), Fyzikálne laboratórium (1 ks), Sada na pokusy z jednoduchej 

mechaniky (1 ks) alebo ekvivalent

1 0,00 0,00 0,00

2.1.32 Rozvoj čitateľskej, prírodovednej, 

technickej a IKT gramotnosti: 

pomôcky

Rozvoj čitateľskej, prírodovednej, technickej a IKT gramotnosti: pomôcky (1 sada)  pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: 

Modely geometrických telies v 3D (2 ks), Plášte základných geometrických telies - sada (2 ks) alebo ekvivalent

1 0,00 0,00 0,00

2.1.33 Pomôcky: biológia Pomôcky: biológia (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Vývoj (postupný vývoj hmyzu) – magnetické obrázky (1 

sada), Životný cyklus mravca (model) (1 sada), Životný cyklus žaby (model) (1 ks), Svet mravcov (1 ks), Svorka na zbieranie 

hmyzu (10 ks),

Hmyz a rastliny (1 ks), Mikroskop sada, zväčšenie min.: 50x – 800 x. (3 ks), Motýlia farma (2 ks), Lupy v sade min. zv. 3x a 

min. zv. 6x (2 ks), Nádoba na pozorovanie trojstranná, min. rozmery 25x25x25 cm (5 ks), Životný cyklus motýľa - model (1 

ks), Jašterice, hady, vtáky - mikropreparáty (1 ks), Žaby- laminované obrazy (1 ks), Vtáctvo v našich záhradách (1 ks), Zvuky 

zvieratiek (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.34 Pomôcky: neživá príroda Pomôcky: neživá príroda  (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Model slnečnej sústavy (1 ks), Magnetické 

planéty na tabuľu (1 ks), Ďalekohľad, typ 1: šošovkový, min. priemer objektívu: 50 mm, f min. 800 mm. Zv. Min. 20x – 180 x 

(3 ks), Ďalekohľad, typ 2: zrkadlový, min. priemer zrkadla 112 mm, f min. 1000 mm, zväčšenie min. 50 – 150 x (1 ks), 

Vedecká stavebnica Kosmos - Klíma a Počasie (1 ks), Minilabák-prieskum vesmíru (1 ks), Sopky a zemetrasenia (1 ks), 

Stavebnica modelu 3D slnečná sústava (1 ks), V kocke! Vesmír (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.35 Rozvoj fyzikálnej a prírodovedeckej 

gramotnosti

Rozvoj fyzikálnej a prírodovedeckej gramotnosti (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Vedecká sada - voda (2 

ks), Hra s magnetmi (2 ks), Magnety sada (2 ks), USB Digitálny mikroskop: pripojenie USB, min. zväčšenie: 50-400x (5 ks), 

Elektrická súprava (2 ks), Stavebnica-Elektrina-Brain box so solárnym článkom (2 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.36 Pomôcky: botanika Pomôcky: botanika (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Maxi sada- pozorovanie pod zväčšovacím sklíčkom (1 

ks), Mikroskop k počítaču: pripojenie USB, min. zväčšenie: 50-400x (1 ks), Misky na triedenie (2 ks), Petriho misky (1 ks), 

Filtračný papier – sada 100 ks (3 ks), Miska plastová biela (podnos), 320x220x10mm (2 ks), Pozorovanie rastu rastlín – sada 

na pokusy (2 ks), Experiment so sadením semien a ich postupným rastom (2 ks), Výsadba rastlín a starostlivosť o rastliny (3 

ks), Experimentálna súprava – plastový skleník s príslušenstvom (3 ks), Hydroponický set (2 ks), Rastlinná reprodukcia - 

mikropreparáty (1 ks), Živočíchy a rastliny poškodeného prostredia - mikropreparáty (1 ks), Svetelný panel na obkresľovanie 

častí rastlín (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.37 Pomôcky: zdravotnícka gramotnosť Pomôcky: zdravotnícka gramotnosť  (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Figurína dospelého človeka s 

pohyblivou čeľusťou (1 ks), DVD č. 27 Ako poskytnúť prvú pomoc (1 ks), DVD č. 57 Prvá pomoc II. (1 ks), Príručka prvej 

pomoci (1 ks), Prvá pomoc - kartón (1 ks), Mini kostra 80 cm (1 ks), Model ľudskej kostry (1 ks), Model – ľudské torzo, 27 

cm (1 ks), Balík Zdravie (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

2.1.38 Pomôcky: matematická gramotnosť Pomôcky: matematická gramotnosť  (1 sada) pre realizácie aktivít projektu. min. špec.: Matematické cvičenia pre 

dyskalkulikov (1 ks), Numerická zostava pre 1.ročník (1 ks), Sčitujeme - odčitujeme (1 ks), Sčítavanie a odpočítavanie - karty 

s úlohami (8 ks), Sada pre počítanie v rozsahu 1-10 (2 ks), Magnetický box s číslami - pracovné karty 1 (8 ks), Magnetický 

box s číslami - pracovné karty 2 (8 ks), Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ - Multi (1 ks), Matematika pre prvákov 1 - Multi (1 

ks), Matematika pre prváčikov a druháčikov 2 - Multi (1 ks) alebo ekvivalent, resp. podobné tituly

1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00SPOLU 


