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Príloha Výkaz tovaru 
Tovar pre Kategóriu: Pohybové činnosti - šport. potreby 
Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:  6 050,04   EUR  bez DPH  

Názov Tovaru počet podkategória Popis tovaru Miesto dodania 
3  dielna žinenka 3 Žinenky 3 dielna žinenka modrá, rozmer 180x60x5 MŠ Dolnočermánska 57 

Aktívny kruh 1 Športujeme 
Viacúčelový kruh z umelej hmoty, tvorený zo 4 
samostatných dielov, farebný , priemer 145 cm, 
výška 45 cm 

MŠ Novomeského 19 

Basketbalová sada 1 
Prekážky, bránky, 
basketbalové koše 

Basketbalový kôš má 5 nastaviteľných výšok pre 
prispôsobenie sa veku dieťaťa, súčasť balenia 
basketbalová lopta 

MŠ Dolnočermánska 57 

Basketbalový kôš 1 Športujeme 
Basketbalový kôš z tvrdenej umelej hmoty. Výška 
nastaviteľná od 117 - 177 cm 

MŠ Novomeského 19 

duhové 
gymnastické 
pomôcky 

2 

šatky, stuhy, 
žonglovanie/ 
Padáky/ Podlahové 
značky 

Gymnastické stuhy- sada 12ks, dlžka 200cm. MŠ Vansovej 6 

Dvojkolka 5 
Pohybová činnosť- 
športové potreby 

Výška sedadla je nastaviteľná!Rozmer: 91 x 56 cm MŠ Zvolenská 23 

Futbalová bránka 
veľká   

2 
Prekážky/Brána/Ba
sketbalové koše 

Brána s konštrukciou o odolného plastu, dá sa 
rozkladať na menšie časti, ľahko prenosná. Obsahuje 
plastovú konštrukciu, sieťku, futbalovú loptu.     
Rozmer: 93x65x54 cm 

MŠ Beethovenova 1 

Gymnastická 
súprava 

1 
Športové 
vybavenie 

Viac prvková súprava, ktorá umožňuje vytvoriť 
rôzne prekážky a dráhy, gymnastické tyče, obruče, 
UNI bloky, svorky, kužele 

MŠ Dolnočermánska 57 

Hokejky  2 Vonkajšie hry sada 6 ks MŠ Párovská 36 
Hokejové loptičky 3 Vonkajšie hry Bezpečné hokejové loptičky.1 ks, šír. 7,2 cm. MŠ Párovská 36 

Horolezecká stena 1 
Pohybová činnosť : 
športové potreby 

Uloženie horolezeckých stien jedna   pri druhej dáva 
možnosť využitia voľných stien a zároveň umožňuje 
väčšiemu množstvu detí zapojiť sa do zábavy 
lezením. Originálne kamene ako na profesionálnych 
lezeckých stenách dávajú deťom pocit skutočného 
lezenia na skalných previsoch. Rozmery : 200 x 125 
cm 

MŠ Piaristická 12 

Horské kamene    1 

Vodné a zimné 
športy / 
Precvičovanie 
rovnováhy 

5 kameňov v troch rôznych výškach Maximálna 
záťaž 50 kg. 

MŠ Beethovenova 1 

Hula hop, priemer 
60 cm 

10 športové vybavenie 
Obruč z ľahkého plastového materiálu priemer 60 
cm 

MŠ Alexyho 26 

Chu Chu 
preliezačky 

1 Preliezačky 

Sada preliezačiek obsahuje 4 geometrické tvary 
alebo pre deti kvet,dom,kopec, hrad. Variabilná 
skladačka, ktorá je zároveň preliezačkou ako aj 
vedomostnou skladačkou. 

MŠ Dolnočermánska 57 

jahoda malá 
rehabilitačná 

3 
rehabilitačné 
sedačky 

Taburetka v tvare jahody, plnená polystyrenovým 
granulátom, rozmer 45x30 cm, povrch: koženka 

MŠ Vansovej 6 

Kartónové tehly 1 pohybová činnosť 
Sada farebných tehál z pevného kartónu. Rozm. 
7,5x7,5x15 

MŠ Golianova 1 

Kartónové tehly 1 pohybová činnosť 
Sada farebných tehál z pevného kartónu. Rozm. 
7,5x7,5x15 

MŠ Golianova 1 

Karty na fyzické 
aktivity 

1 
Kolektívne aktívne 
hry, pohybové a 
športové potreby 

Pomocou týchto kartičiek predstavte deťom základy 
yogy. 

MŠ Hospodárska 7 

Kladina – rovná 1 
Pohybová činnosť- 
športové potreby 

10 dielov 25 cm dlhých, výška 13 cm. Zostavíte 2,5 
m dlhú dráhu. 10 dielov v 4 farbach v sade. 

MŠ Zvolenská 23 

Kladina – zatáčka 1 Pohybová činnosť- 10 dielov 22 cm dlhých, výška 13 cm.Zostavíte 2,2 MŠ Zvolenská 23 
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športové potreby m dlhú dráhu.10 dielov v 4 farbach v sade. 
Kladina 
s podstavcami  

1 
Gymnastické a 
pohybové zostavy 

Obsahuje 6 dosiek a 7 podstavcov. Rozmer dosky: 
100x10x2 cm. Rozmer podstavy: 23x23 cm 

MŠ Beethovenova 1 

koberec- 
TWISTER 

1 pohybové hry 

Hru Twister každý dobre pozná. Rozvíja rovnováhu, 
koordináciu a pozornosť. Deti si s týmto kobercom 
zažijú kopec zábavy. Balenie obsahuje aj 2 kocky z 
odolného plastu (dodávané rozložené, zloženie je 
veľmi jednoduché, bez použitia lepidla), kde sú 
zobrazené ruky a nohy. Rozmery 200x100 cm. 

MŠ Vansovej 6 

Koordinačné lyže 5 športujeme 
Drevené koordinačné lyže pre 2 deti so šnúrkami, 
rozmer 90x6 cm. 

MŠ Vansovej 6 

Kruhy na cvičenie, 
PVC sada,  priemer 
40 cm 

6 
Kruhy na 
pohybovú činnosť 

Sada obsahuje 5 ks  farebných kruhov z pružného 
materiálu. Priemer 40 cm 

MŠ Benkova 17 

Kužele s číslami 1 
pomôcka na 
pohybovú činnosť 

Kužele s číslami 
Výborná organizačná a učiteľská pomôcka 
na vonkajšie, aj vnútorné využitie. Kužele sú 
očíslované od 0 do 10. Výška: 23 cm. 
Cena za sadu 11 ks. 

MŠ Okružná 1 

Kužele s číslami 1 Športové potreby 
Organizačná a učiteľská pomôcka na vonkajšie a 
vnútorné použitie. Kužele sú očíslované od 0 do 10. 
Výška : 23 cm. 11 ks v sade. 

MŠ Piaristická 12 

lano -10mx2cm 6 vonkajšie hry dĺžka -10mx2cm MŠ Párovská 36 
Lavička 
gymnast.2m 

1 Pohyb.činnosti borovic.drevo výška 30cm,dĺžka 2m MŠ Rázusova 26 

Lavička 
gymnast.3m 

1 Pohyb.činnosti borovic.drevo výška 30cm,dĺžka 3m MŠ Rázusova 26 

Loptový set - futbal 
a volejbal 

1 
Prekážky, bránky, 
basketbalové koše 

Sada lôpt, vyrobených z pevného a odolného mat. 
dobre odrážajúce sa od zeme. 5 futbalových a 4 
volejbalové lopty 

MŠ Dolnočermánska 57 

Loptový set - futbal 
a volejbal 

1 
Športové potreby-
pohybové hry 

Sada lôpt, vyrobených z pevného a odolného 
materiálu, vďaka ktorému sa veľmi dobre odrážajú 
od povrchu. Balenie obsahuje 5 futbalových a 4 
volejbalové lopty v pevnej sieťke. Priemer lopty: 20 
cm.  

MŠ Hospodárska 7 

Malá žinenka -
rehabilitačné tvary   

6 žinenky 120x60x7 MŠ Párovská 36 

Mini chodúle, 
vyrobené z umelej 
hmoty, priemer 13 
cm, výška 12 cm 

4 rovnováha 
Mini chodúle, vyrobené z umelej hmoty, priemer 13 
cm, výška 12 cm 

MŠ Alexyho 26 

Molitánová zostava 1 pohybová činnosť 
Molitánová zostava obsahuje 18 rôznych tvarov z 
molitanu, obtiahnutou farebnou koženkou. 

MŠ Golianova 1 

Molitanový vláčik  2 
Rehabilitačné 
zostavy 

Vláčik sa skladá z lokomotívy a piatich vozňov. 
Dĺžka kompletného vláčika je 250 cm 

MŠ Nábrežie mládeže 7 

Nylonové šatky 1 
pomôcka na 
pohybovú činnosť 

Nylonové šatky 
6 nylonových šatiek. Pre deti od 
5 rokov. Cena za sadu 6 šatiek. 
Rozmery: 68 x 68 cm. 

MŠ Okružná 1 

Padák malý 1 pohybová činnosť Malý padák s priemerom 3,5 m s počtom rúčok 8. MŠ Golianova 1 

Padák malý        1 

Šatky, stuhy, 
žonglovanie/ 
Padáky/ Podlahové 
značky 

Priemer 3,5 m, Počet rúčok 8 MŠ Beethovenova 1 

Padák veľký 1 
Kolektívne aktívne 
hry, pohybové a 

Farebné a ľahké, veľké alebo malé padáky, 
umožňujú realizovať mnoho skupinových hier. 

MŠ Za humnami 28 
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športové potreby Veľkú plachtu je možné nadhazovať, ukryť sa pod 
ňou, dá sa po nej prevaľovať tam a späť, posúvať po 
nej predmety k sebe. Ponúkané padáky majú 
stanovený počet rúčok,  však na ich okraji je prišitá 
šnúra 1 cm, takže počet osôb, ktoré sa môžu 
zúčastniť vzrušujúcej zábavy je takmer 
neobmedzený. 

Penová sada 
Viktória 

1 
Rehabilitačné 
vybavenie 

Penová sada rehabilitačné tvary,rozmery 240x300, 
schody 1ks, vysoká základňa 2 ks, nosník 1 ks, malá 
žinenka 2 ks, šmýkačka 1 ks 

MŠ Dolnočermánska 57 

Piknikový stôl 
zelený 

1 Plastové ihriská Rozmer: 100 x 93 x 55 cm (D x Š x V). MŠ Nábrežie mládeže 7 

Pohybová hra Moje 
telo  

1 Pohybové hry 

15 hier pre cvičenie motorických schopností. 
Obsahuje: hraciu podložku 140x120 cm, kocku s 
plastovýmivreckami, 48 ilustrovaných kariet, 6 
číselných kariet, 18 figúrok s činkou, záťažový 
sáčok, pedagogický návod, látkové vrecko na 
uloženie 

MŠ Beethovenova 1 

Pyramídový sáčok 7 
Hry na presné 
hádzanie / 
Loptičky 

žltý - zhotovený z pevnej bavlny odolnej proti 
pretrhnutiu, naplnený žltým granulátom. Rozmer: 9 
cm, hmotnosť: 70 g 

MŠ Beethovenova 1 

Pyramídový sáčok 7 
Hry na presné 
hádzanie / 
Loptičky 

červený - zhotovený z pevnej bavlny odolnej proti 
pretrhnutiu, naplnený žltým granulátom. Rozmer: 9 
cm, hmotnosť: 70 g 

MŠ Beethovenova 1 

Pyramídový sáčok 7 
Hry na presné 
hádzanie / 
Loptičky 

modrý - zhotovený z pevnej bavlny odolnej proti 
pretrhnutiu, naplnený žltým granulátom. Rozmer: 9 
cm, hmotnosť: 70 g 

MŠ Beethovenova 1 

Pyramídový sáčok 7 
Hry na presné 
hádzanie / 
Loptičky 

zelený - zhotovený z pevnej bavlny odolnej proti 
pretrhnutiu, naplnený žltým granulátom. Rozmer: 9 
cm, hmotnosť: 70 g 

MŠ Beethovenova 1 

Rehabilitačná 
hruška na sedenie 

2 
pomôcka na 
telesnú 

Rehabilitačná hruška na sedenie 
Priemer cca 75 cm, celková výška cca 85 cm. 

MŠ Okružná 1 

Rehabilitačno-
ortopedický 
chodník 

1 pohybové hry 
Obsahuje 9 panelov, 4 valce a 1 vak. Materiál: 100 
% bavlna, plsť, drevo. 

MŠ Belopotockého 22 

Riečne kamene    1 

Vodné a zimné 
športy / 
Precvičovanie 
rovnováhy 

6 kameňov. Maximálna záťaž 50 kg. MŠ Beethovenova 1 

Rybičky s 
tajomstvom 

2 pohybové hry 
vhodné na hru a učenie, dajú sa do nich vkladať 
predmety 15x9x5 cm 

MŠ Štefánikova trieda 
128 

Sada na vytvorenie 
tunelov 

1 
Pohybová činnosť- 
športové potreby 

Deti si môžu vytvoriť tunel pomocou 8 mich 
kruhových základní a 4 oblúkových tyčí. 

MŠ Zvolenská 23 

Sedadlo vlnka 1 pohybová činnosť 
Je vyrobené z molitanu a povrch je obtiahnutý 
koženkou. Výška je 30 cm a šírka je 83 cm. 

MŠ Golianova 1 

Sedadlo vlnka 1 pohybová činnosť 
Je vyrobené z molitanu a povrch je obtiahnutý 
koženkou. Výška je 30 cm a šírka je 83 cm. 

MŠ Golianova 1 

Sedadlo vlnka 
červenej farby 

1 pohybová činnosť 
Je vyrobené z molitanu a povrch je obtiahnutý 
koženkou. Výška je 30 cm a šírka je 83 cm. 

MŠ Golianova 1 

Sedadlo vlnka 
modrej  farby 

2 pohybová činnosť 
Je vyrobené z molitanu a povrch je obtiahnutý 
koženkou. Výška je 30 cm a šírka je 83 cm. 

MŠ Golianova 1 

Sedadlo vlnka 
zelenej farby 

1 pohybová činnosť- 
Je vyrobené z molitanu a povrch je obtiahnutý 
koženkou. Výška je 30 cm a šírka je 83 cm. 

MŠ Golianova 1 

Semafor 1 
sada značiek UNI 
blok 

UP k dopravnej výchove, výška 72 cm 
MŠ Štefánikova trieda 
128 

Schody atlas  1 Športové potreby Molitanové schody Rozmer: 100 x 50 x 50 cm. (D x MŠ Nábrežie mládeže 7 
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Š x V ) 
Signalizačný 
semafor 

1 
Pohybová činnosť- 
športové potreby 

Výška semaforu: 72 cm.  Váha: 1,15 kg. MŠ Zvolenská 23  

Signalizačný 
semafor  

2 
Sady značiek/Uni 
bloky / kartónové 
tehly 

Môže byť ovládaný manuálne alebo mechanicky 
pomocou batérií (nie sú súčasťou balenia). Výška: 
72 cm. Váha: 1,15 kg. 

MŠ Beethovenova 1 

Skladaný matrac - 
mäkký 

1 
Rehabilitačné 
molitanové zostavy 
- Matrace 

180 x 90 x 5 cm MŠ Beethovenova 1 

Step dráha 1 Zostavy 

32 dielna sada, posilňuje rozvoj svalov a trénuje 
svalovú vytrvalosť. Stepová dráha poskytuje celkovú 
pohybovú aktivitu. Z jednot. Dielov sa vytvárajú 
rôzne trasy. 

MŠ Dolnočermánska 57 

Súbor hmatových 
diskov 

1 
Kolektívne aktívne 
hry, pohybové a 
športové potreby 

Hmatové disky sú vyrobené z kaučuku a používajú 
sa vo dvojiciach s rovnakou štruktúrou - súbor 
malých a veľkých diskov. 

MŠ Hospodárska 7 

Šmýkačka atlas  1 Športové potreby 
Molitanová šmýkačka Rozmer: 100 x 50 x 50 cm. 
(D x Š x V ) 

MŠ Nábrežie mládeže 7 

Športovo 
matematická hra 

4 
Pohybová činnosť- 
športové potreby 

Hravou formou podnecuje deti k výučbe základných 
počtov, farieb a tvarov. Rozvíja tiež motorické 
zručnosti a samostatnú hru v skupine. Sada obsahuje 
12 vrecúšok na hádzanie a ľahko úschovnú podložku 
na hranie, ktorá umožňuje hru na 4 rôzne 
terče.Rozmer: 60 x 50 cm. 

MŠ Zvolenská 23 

Vodné lekná-veľká 
sada 

1 Športové potreby 

Cvičebná pomôcka skladajúca sa z ostrovov a 
mostov, ktoré je možné navzájom spájať a vytvárať 
tak prekážky na cvičenie a hru. Rozmery : ostrov-52 
x 52 x 16,6 cm rovný most-115 x 26,6 x 6 cm 
oblúkový most-115 x 26,6 x 16,6 

MŠ Piaristická 12 

Vychádzková 
húsenica 16 
držadiel, dĺ. 4 m 

1 športové vybavenie 
Vychádzková húsenica 16 držadiel, dĺ. 4 m, 
pomôcka pre udržanie skupiny detí pohromade 

MŠ Alexyho 26 

zostava Palace 1 zostavy ihrísk 

Zostava plná možností pre deti, ktorá má až dve 
úrovne, obsahuje horolezeckú stenu a veľké 
pieskovisko. Jedná sa o väčší typ, konštrukcia je 
dvojposchodová a strecha hlavnej veže je pevná, 
drevená. Zostava obsahuje skladačku (sadu 
komponentov), drevené profily a šmýkačku. 
Šmýkačka k zostave PALACE má horný bod 
(podestu) vo výške 1,45 m. Šmýkačka je "zvlnená, 
sieťka na pieskovisko proti mačkám. Pôdorys má 
rozmery 1,50 x1,80m a výšku 3,90m. Drevené 
profily sú z borovicového dreva, tlakovo 
naimpregnovaného skalicovým základom.  

MŠ Vansovej 6 

Živé tabuľky 1 
Kolektívne aktívne 
hry, pohybové a 
športové potreby 

Plastické tabuľky sú výborné na zoznámenie sa s 
písmenkami, slovami, číslami, tvarmi a farbami. 

MŠ Hospodárska 7 

Živé tabuľky 1 
Kolektívne aktívne 
hry, pohybové a 
športové potreby 

Plastické tabuľky sú výborné na zoznámenie sa s 
písmenkami, slovami, číslami, tvarmi a farbami. 

MŠ Za humnami 28 

 
 
 
 
 


