
Číslo Názov položky Minimálna špecifikácia Merná jednotka Množstvo
Jednotková cena 

bez DPH

Cena celkom bez 

DPH

1
Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér 

vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

Interaktívny projektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, technológia DLP s natívnym rozlíšením min. 

WXGA (1280x800), svetelným výkonom min. 3300 ANSI lumenov a kontrastom min. 10 000:1, vertikálna 

korekcia lichobežníkového skreslenia  min. +/-40°, s reproduktormi min. 2x10W, konektivita HDMI, VGA-In, 

VGA-Out, RJ45 a Audio-In (Mini Jack), adaptér na pripojenie k PC/notebooku; 

projekčná tabuľa: biela, keramická magnetická tabula s matným difúznym povrchom so znížený stupňom 

odrazu svetla lampy projektora o rozmer min. 200x120cm (šxv), 

montážna sada k inštalácii interaktívneho projektora  a sada na montáž projekčnej tabule  na stenu, 

SW pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych prezentácií s databázou animácií a obrázkov. 

súbor 1,000 1 425,00 € 1 425,00 €

2 Učiteľská stanica: PC+monitor+klávesnica, myš

učteľská PC stanica do Jazykovej učebne schopná práce s klientskými stanicami žiakov s benchmarkom CPU 

min 3000, RAM min. 8GB, úložný priestor min 500 GB HDD, alebo min. 120GB SSD,  Konektivita: Ethernet 

100M/10M, min. 3x USB 2.0, 1x porty USB 3.0, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x zvukový linkový vstup, 1x zvukový linkový 

výstup, 1x kombinovaný výstup pre sluchátka a mikrofon, napájanie z 230V AC, klávesnica, optická myš, 

operačný systém Win10 (umožňuje sa SW pre edukačné prostredie); monitor min. 21,5" 

súbor 1,000 408,50 € 408,50 €

3 Žiacka klientská stanica: miniPC + monitor + klávesnica, myš

klientská stanica alebo miniPC s operačným systémom WIn10 (umožňuje sa SW pre edukačné prostredie) do 

Jazykovej učebne schopná práce učiteľskou PC stanicou (až do úrovne prehliadania video súborov v HD 

rozlíšení a práce s audio-súbormi) s benchmarkom CPU min. 850,  integrovaná grafika, RAM min. 2GB, úložný 

priestor: min. 30GB, slot micro SD, Konektivita: Ethernet 100M/10M, min. 3x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ45, 

pripojenie slúchadiel cez 3,5 mm audio jack, napájanie z 230V AC, klávesnica, optická myš, monitor min. 21,5"

súbor 16,000 221,70 € 3 547,20 €

4

Digitálne jazykové laboratórium - učiteľ (softvér, elektronická jednotka na 

prenos o konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, 

komunikačné zariadenie) 

SW pre zosieťovanie klienských staníc žiakov s učiteľským PC v Jazykovej učebni umožňujúci tzv. classroom 

management, na riadenie a monitorovanie práce študentov na klientských pracoviskách, komunikáciu s nimi, 

odosielanie video, audio a textových súborov a zaznamenávanie práce žiakov, s možnosťou prevzatia kontroly 

nad klientskou žiackou stanicou, vzdialené spúšťanie aplikacií;  

elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu a na prenos zvuku, komunikačné zariadenie, switch, 

router, potrebná kabeláž, náhlavové komunikačné  súpravy so slúchadlami         pre učiteľské PC s frekvenčným 

rozsahom min 10Hz - 20kHz z vysoko odolných materiálov špeciálne určené na každodennú záťaž v škole s 

ovládaním hlasitosti na prívodnom kábli a s mikrofónom na ohybnom ramene s možnosťou vypnutia, 

frekvenčný rozsah aspoň  75Hz až 16kHz. 

súbor 1,000 285,00 € 285,00 €

5

Digitálne jazykové laboratórium - žiaci (softvér, elektronická jednotka 

naprenos o konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, 

komunikačné zariadenie)

SW pre zosieťovanie klienských staníc žiakov s učiteľským PC v Jazykovej učebni umožňujúci tzv. classroom 

management, na riadenie a monitorovanie práce študentov na klientských pracoviskách, komunikáciu s nimi, 

odosielanie video, audio a textových súborov a zaznamenávanie práce žiakov, s možnosťou prevzatia kontroly 

nad klientskou žiackou stanicou, vzdialené spúšťanie aplikacií;  

elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu a na prenos zvuku, komunikačné zariadenie,            

potrebná kabeláž, náhlavové komunikačné  súpravy so slúchadlami pre všetky žiacke klient stanice          s 

frekvenčným rozsahom min 10Hz - 20kHz z vysoko odolných materiálov špeciálne určené na každodennú záťaž 

v škole s ovládaním hlasitosti na prívodnom kábli a s mikrofónom na ohybnom ramene s možnosťou vypnutia, 

frekvenčný rozsah aspoň  75Hz až 16kHz. 

súbor 16,000 91,00 € 1 456,00 €

6 Počítač pre školského knihovníka

PC stanica s benchmarkom CPU min 3000, RAM min. 8GB, úložný priestor min 500 GB HDD, alebo min. 120GB 

SSD,  Konektivita: Ethernet 100M/10M, min. 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x HDMI, 1x RJ45, konektor pre sluchátka 

a mikrofon, napájanie z 230V AC, klávesnica, optická myš, operačný systém Win10, časovo neobmedzená 

užívateľská licencia na kancelársky balík MS Office Standard: textový editor, tabuľkový editor, program na 

tvorbu prezentácií, umožňuje sa SW pre edukačné prostredie; monitor min. 21,5"

ks 1,000 494,00 € 494,00 €

7 PC zostava / notebook pre používateľov knižnice

PC s monitorom min. 21,5", alebo notebook s obrazovkou min. 15.6", s benchmarkom CPU min 2100,  RAM 

min. 4GB, úložný priestor: min. 500 GB HDD, alebo 120GB SSD, Konektivita: Wifi, Ethernet 100M/10M, USB 

2.0, USB 3.0, HDMI, analógový audio vstup a výstup, napájanie z 230V AC, klávesnica, optická myš,  operačný 

systém Win10, časovo neobmedzená užívateľská licencia na kancelársky balík MS Office Standard: textový 

editor, tabuľkový editor, program na tvorbu prezentácií, umožňuje sa SW pre edukačné prostredie

ks 5,000 395,80 € 1 979,00 €

8 Tablet pre používateľov školskej knižnice
Tablet s uhlopriečkou min. 9,6", rozlíšením min. 1280x800, RAM min. 1GB, internou pamäťou min. 8GB s 

podporou MicroSD/SDHC kaiet, WiFi, Bluetooth, kapacita batérie min. 4500 mAh
ks 5,000 158,30 € 791,50 €

9 Knižnično - informačný systém Knižničný SW pre obsluhu, evidenciu a vyhodnocovanie zápožičiek a prácu knihovníka ks 1,000 791,70 € 791,70 €

10 Čítačka čkarových kódov
Ručný laserový snímač čiarových kódov so šírkou záberu min. 49mm pri hlave snímača, rýchlosťou snímania 

min. 72 skenov/sek. a programovateľný pomocou kódov alebo sériovým rozhraním s programom MetrSet, 

alebo kompaktibilným SW

ks 1,000 79,20 € 79,20 €



11 Multifunkčné zariadenie

laserová čb A4 tlačiareň 1200x1200 DPI,  min. 35 strán za minútu s obojstrannou automatickou tlačou 

(duplex), kopírka, skener s optickým rozlíšením 600 DPI, automatický podávač na skenovanie a/ alebo 

kopírovanie, zásobník na 250 listov, USB, LAN (RJ45), pripojenie na Ethernet. 
ks 1,000 316,70 € 316,70 €

12 Dataprojektor
 DLP dataprojektor s natívnym rozlíšením XGA, s podporou 1080p (vstup), svetelný výkon min. 3200 ANSI 

lumenov, životnosť lampy min. 8000 hodín., HDMI vstup, nízka hlučnosť cca 35dB. 
ks 1,000 435,40 € 435,40 €

13 Premietacie plátno Matné premietacie plátno min. 180x180 cm ks 1,000 118,80 € 118,80 €

14 Notebook pre učiteľa + aplikačný  software

notebook s obrazovkou min. 15.6" s benchmarkom CPU min. 3500,  integrovaná grafika, RAM min. 4GB, 

úložný priestor: min. 120GB SSD alebo 500 GB HDD, DVD-RW, Konektivita: Ethernet 100M/10M, Dual Band 

WiFi 802.11 a/b/g/n, min. 3x USB 2.0/3.0, slot SD, 1x HDMI, 1x RJ45, 3,5 mm audio jack, napájanie z 230V AC, 

batéria s výdržou min. 5 hodín, operačný systém MS Win10; časovo neobmedzená užívateľská licencia na 

kancelársky balík MS Office Standard: textový editor, tabuľkový editor, program na tvorbu prezentácií, 

umožňuje sa SW pre edukačné prostredie

ks 1,000 532,00 € 532,00 €

15 Vizualizér

Prenosný vizualizér: min. 8 MPx kamera 1080p (HDMI) s flexibilným ramenom, zoom 4x Optický + 5x Digitálny, 

min. 30 snímkov/sek., pamäť s kapacitou 400 fotografií, 1xVGA, 1xHDMI, USB port host, USB port slave, 1x 

LAN konektor napájací konektor DC 5V, LED osvetlenie, zabezpečenie proti krádeži, diaľkové ovládanie, 

laserové ukazovadlo. 

ks 1,000 205,80 € 205,80 €

16
Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér 

vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

Interaktívny projektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, technológia DLP s natívnym rozlíšením min. 

WXGA (1280x800), svetelným výkonom min. 3300 ANSI lumenov a kontrastom min. 10 000:1, vertikálna 

korekcia lichobežníkového skreslenia  min. +/-40°, s reproduktormi min. 2x10W, konektivita HDMI, VGA-In, 

VGA-Out, RJ45 a Audio-In (Mini Jack), adaptér na pripojenie k PC/notebooku; 

projekčná tabuľa: biela, keramická magnetická tabula s matným difúznym povrchom so znížený stupňom 

odrazu svetla lampy projektora o rozmer min. 200x120cm (šxv), 

montážna sada k inštalácii interaktívneho projektora  a sada na montáž projekčnej tabule  na stenu, 

SW pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych prezentácií s databázou animácií a obrázkov. 

súbor 1,000 1 425,00 € 1 425,00 €

17 Učiteľské PC

učteľská PC stanica do IKT učebne schopná práce s klientskými stanicami žiakov s benchmarkom CPU min 

3000, RAM min. 8GB, úložný priestor min 500 GB HDD, alebo min. 120GB SSD,  Konektivita: Ethernet 

100M/10M, min. 3x USB 2.0, 1x porty USB 3.0, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x zvukový linkový vstup, 1x zvukový linkový 

výstup, 1x kombinovaný výstup pre sluchátka a mikrofon, napájanie z 230V AC, klávesnica, optická myš, 

operačný systém Win10 (umožňuje sa SW pre edukačné prostredie); monitor min. 21,5" 

súbor 1,000 408,50 € 408,50 €

18 3D tlačiareň, softwér

3D tlačiareň s potrebným softvérom, technológia tlače FDM, tlačová plocha min. 300x 200x 200mm, celkový 

modelovací priestor min. 12 000 cm3, hrúbka vrstvy 0,05 mm, tryska 0,4mm, tlačový materiál: struna 1,75mm 

ABS, PLA , LCD displej - farebný dotykový, ovládacie menu v slovenčine, USB 2.0 
súbor 1,000 1 425,00 € 1 425,00 €

19 Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér

SW pre zosieťovanie klienských staníc žiakov s učiteľským PC v IKT učebni umožňujúci tzv. classroom 

management, na riadenie a monitorovanie práce študentov na klientských pracoviskách, komunikáciu s nimi, 

zaznamenávanie práce žiakov, s možnosťou prevzatia kontroly nad klientskou žiackou stanicou, vzdialené 

spúšťanie aplikacií ;

časovo neobmedzená užívateľská licencia na kancelársky balík MS Office Standard pre každé pracovisko v 

učebni: textový editor, tabuľkový editor, program na tvorbu prezentácií, umožňuje sa SW pre edukačné 

prostredie;

e-learningový softvér umožňujúci  kresliť, vkladať rôzne typy interaktívnych obsahov do pracovných zošitov a 

prezentácií

súbor 1,000 2 061,50 € 2 061,50 €

20 Školský server, kabeláž, softvér

dátový server s benchmarkom CPU min. 6000,  integrovaná grafika, RAM min. 8GB, úložný priestor: min. 

2x1TB, radič s podporou HW RAID, DVD-RW, Konektivita: Ethernet 100M/10M, min. 5x USB 2.0/3.0, 1x HDMI, 

VGA alebo DP, 1x RJ45, napájanie z 230V AC, klávesnica, optická myš, s podporou funkcií proxy servra, 

switch s min. 24xTP 10/100 Mbps RJ45 portami, 

potrebná kabeláž pre pripojenie všetkých PC-staníc a IKT zariadení v učebni, 

potrebný SW predinštalovaný, umožňuje sa SW pre edukačné prostredie

súbor 1,000 2 257,00 € 2 257,00 €

21 Klientské stanice pre žiakov (+ monitor, klávesnica, myš)

klientská stanica alebo miniPC s operačným systémom WIn10  (umožňuje sa SW pre edukačné prostredie) do 

IKT učebne schopná práce učiteľskou PC stanicou (umožňujúca prehliadania video súborov v HD rozlíšení) s 

benchmarkom CPU min. 850,  integrovaná grafika, RAM min. 2GB, úložný priestor: min. 30GB, slot micro SD, 

Konektivita: Ethernet 100M/10M, min. 3x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ45, 3,5 mm audio jack, napájanie z 230V AC, 

klávesnica, optická myš, monitor min. 21,5"

súbor 16,000 221,70 € 3 547,20 €

Spolu bez DPH 23 990,00 €

Spolu s DPH 28 788,00 €


