
p.č názov výdavku
merná 

jednotka
počet MJ

jednotková cena 

bez DPH

výdavky 

celkovo bez 

DPH

cena celkom s 

DPH

1 digitálny mikroskop pre učiteľa ks 1,000

2 digitálny fotoaparát ks 1,000

3 digitálny tlakomer ks 2,000

4 spirometer ks 1,000

5 fonendoskop ks 2,000

6 kufrík na zisťovanie kvality vody ks 1,000

7 kufrík na zisťovanie krvných skupín ks 1,000

8 PH meter ks 2,000

9 digitálna váha pre učiteľa ks 1,000

10 váha pre žiaka ks 6,000

11 zbierka prírodnín - botanika ks 18,000

12 zbierka prírodnín  - zoológia ks 18,000

13 zbierka prírodnín - nerasty a horniny ks 18,000

14

súbory preparátov /ľudské telo, reprodukcia rastlín, 

reprodukcia živočíchov, parazity, svet v kvapke vody, 

bezstavovce a hmyz
ks 18,000

15 súbor chemikálií pre biológiu ks 18,000

16 demonštračná súprava na mechaniku - učiteľ ks 1,000

17 demonštračná súprava na mechaniku - žiak ks 9,000

18 demonštračná súprava na termodynamiku- učiteľ
ks 1,000

19 demonštračná súprava na termodynamiku-žiak
ks 9,000

20 demonštračná súprava na optiku-učiteľ ks 1,000

21 demonštračná súprava na optiku-žiak ks 9,000

22 demonštračná súprava na elektrinu-učiteľ ks 1,000

23 demonštračná súprava na elektrinu-žiak ks 9,000

24 demonštračná súprava na magnetizmus-učiteľ ks 1,000

25 demonštračná súprava na magnetizmus-žiak ks 9,000

26
stavebnice CNC strojov a simulačných programov na 

obrábanie dreva a kovov
ks 4,000

27 ochranné rukavice ks 8,000

28 ochranné okuliare ks 8,000

29 súprava klieští - sada 5 ks rôznych klieští ks 9,000

30

nožnice na strihanie plechu dva druhy /priame, 

vyhnute/
ks 5,000

31 pílky na kov, drevo, plast ks 5,000

32 stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie ks 1,000

33 encyklopédia techniky ks 8,000

34 stolička - žiaci ks 27,000

35 stolička - učiteľ ks 1,000

36 laborat.pracovisko pre učiteľa ks 1,000

37 laborat.pracovisko pre žiaka ks 9,000

38 laborat.skriňa na učebné pomôcky ks 2,000

39 závesná skriňa ks 10,000

40 interaktívna tabuľa + dataprojektor, notebook súbor 1,000

41 aplikačný softvér k notebooku ks 1,000
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