
Príloha č. 1. 

Špecifikácia predmetu zákazky 

Por. 

číslo 

Názov tovaru + špecifikácia Počet 

ks 

1.        Dresy – čísla 1-12, vo farbách kombinácia farieb(biela, červená žltá a čierna) 

 

12 

2.  Stolnotenisový stôl - masívna doska široká 15 mm vyrobená z moderného materiálu 

MDF (medium denstity fibreboard) 

doska MDF lisovaná pod veľkým tlakom pre dosiahnutie vyššej odolnosti a 

rovnomerného odskoku loptičky 

systém zloženia stola pre rýchlu a jednoduchú manipuláciu 

možnosť sklopenia polovice dosky stola umožňuje tréning jednotlivca 

pojazdový mechanizmus vybavený kvalitnou brzdou zaručuje ľahkú manipuláciu a 

maximálnu stabilitu pri hre 

rozmery po zostavení: dĺžka 274 cm x šírka 152,5 cm x výška 76 cm 

stôl je určený pre použitie v interiéri 

1 

3.        Stolnotenisová sieťka - sieťka s rýchloupínacími klipmi pre rýchle a jednoduché 

                                              nasadenie 

 

4.  Sieť na tenis - Sieť v hornej časti je zdvojená, zavlečená s 3 mm poplastovaným 

oceľovým lankom  dĺžky 14 m na jednom konci so slučkou 

Rozmery: 

      Šírka siete: 12,72 m 

      Výška siete: 1,07 m 

      Hrúbka siete: 3 mm UV stabilizovaná polypropylénová šnúra 

      Veľkosť oka: 4,5 cm 

      Farba zelená. 

1 

5.        Sieť na volejbal - . Horný okraj je olemovaný polypropylénovým bielym popruhom, 

      celková šírka lemovania 5 cm. V popruhu je pretiahnuté oceľové lanko na jednej strane 

      so slučkou. Dĺžka lanka 12,5m. Na obidvoch stranách siete, hore aj dole sú úväzky o 

      dĺžke 2m. Boky sú lemované 2 cm čiernou PP páskou. Spodný okraj je obšitý. Súčasťou 

      siete sú vytyčovacie pásky o šírke 5cm. 

      Rozmery siete: 

      Šírka 9,5 m 

      Výška 1 m 

      Oko: 10 cm 

      Materiál: 2 mm uzlová UV stabilizovaná polypropylénová sieť čiernej farby. 

1 

6.        Rakety na stolný tenis -  Raketa s technológiou JOOLA Carbo Wood, alebo ekvivalent 

                                                 poťah 2,0 mm, schválený ITTF  

                                                 drevo - 5-vrstvová laminovaná preglejka s carbonovými 

                                                 vláknami  

                                              -  konkávna rukoväť    

7 

7.       Loptičky stolnotenisové - DRAGON Cup* biele, alebo ekvivalent, priemer 40 mm 

 

                                  

83 

      

8.            

    Rakety na pozemný tenis - Tenisová raketa HEAD MX Spark Elite 2018, alebo   

                                                  ekvivalent 

    použité technológie: Metallix  

4 



     zloženie: Al Composite  

     rám: 22 mm  

     veľkosť hlavy: 660 cm2 

     hmotnosť (bez výpletu): 265 g  

     vyváženie (bez výpletu): 335 mm  

     dĺžka: 685 mm 

     veľkosť gripu: L1 - L5  

     vzor výpletu: 16/19 

     výplet: áno  

     obal: áno 

9.      Loptičky na pozemný tenis - ITF approved, vhodné aj na asfaltový povrch 25 

10.      Lopty na volejbal - MIKASA MV5-PC, alebo ekvivalent 

    18-panelový model, spĺňa požiadavky FIVB. Obal z kvalitnej "syntetickej kože" 

    obvod: 65 - 67 cm  

     

4 

11.     Lopty na futbal - Select Diamond IMS Approved, alebo ekvivalent 

    odolná futbalová lopta na tvrdé povrchy ako napr. betón alebo asfalt 

    veľkosť :  5 

4 

12.       Bránky na  hádzanú a futbal (univerzálne) súčasťou je sieť a sú prenosné 2 

13.     Lopty na basketbal - GALA New York BB5021S, alebo ekvivalent, 

   veľkosť: 5 

   vrchný materiál na báze syntetickej usne  

1 

14.    Rakety na pozemný tenis - Tenisová raketa HEAD Novak 25 2018, alebo ekvivalent 

   technológia: Damp +  

   zloženie: hliník  

   váha: 240 g  

   dĺžka: 635 mm  

   veľkosť hlavy: 680 cm2  

   rám: 20 mm  

   vzor výpletu: 16/18  

   výplet: áno  

   obal: áno  

   vek hráča: 8 - 10 rokov  

   grip: G6 

2 

 


