
1. V zmysle Vašej výzvy na predloženie cenových ponúk pre zákazku s názvom „Materská škola 

Nepoškvrneného srdca Panny Márie - vybavenie ihriska“ Vás zdvorilo žiadam o grafické 

zobrazenie požadovaných herných prvkov v zmysle výkazu-výmer na to, aby sme predmetné 

prvky vedeli správne naceniť.  

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nedisponuje grafickým zobrazením herných prvkov. Je 

potrebné naceniť požadované položky tak, aby spĺňali parametre požadované vo výkaze výmer 

a zároveň boli certifikované pre detské ihriská. 

 

2. Položka c. 560: Podľa XLS súboru v prílohe, položka c. 560 (Drevená lavica veľká) ma mať 

rozmery 150x50x80cm Jedna sa o lavicu s operadlom alebo o lavicu bez operadla? Výška 80 

cm je totiž priveľká na lavicu bez operadla a naopak, primala, na lavicu s operadlom. 

Predpokladám, že sa teda jedna o detskú lavičku s operadlom (teda zníženú lavičku). Ďakujem 

za upresnenie účelu lavičky. 

Odpoveď: Jedná sa o lavicu s operadlom, určenú pre dospelé osoby, nie deti. Takže rozmerovo 

ako je uvedené. 

 

3. Položka c. 563: Gumová dlažba sa zvyčajne dáva v prípade ak podla EN noriem je výška pádu 

vyššia ako 1m. Všetky vo vyzve požadované prvky však majú výšku pádu do 1m a preto z 

hľadiska noriem nie je potrebne budovať tlmiacu dopadovú plochu vo forme gum. dlažby. 

Samozrejme, nacenime Vám ju, ak ju chcete, len nás zaujíma účel uvedenej dlažby, pretože na 

požadované prvky úplne stačí trávnatý povrch, čím by ste ušetrili nemalé náklady. Ak uvedenú 

gum. dlažbu chcete len kvôli reťazovej dvojhojdačke, tak je napr. možnosť vyrobiť uvedenú 

reťazovú dvojhojdačku v zníženej podobe s rozmermi 4x1,8x2m (svetlou výškou do 1,6m), co 

by bolo pre deti v  materskej škole úplne ideálne. Tým sa zabezpečí, že ani pri tomto prvku 

nebude výška pádu presahovať 1m a teda budovanie tlmiacej dop. plochy vo forme gum. 

dlažby by nebolo potrebne (postačoval by trávnik). 

Odpoveď: Gumová dlažba pod hojdačku bude potrebná, lebo hojdačka sa inštaluje do časti 

existujúceho priestoru, ktorý má spevnený podklad. 
 

4. Položka c. 564: Reťazová dvojhojdačka . ma uvedené rozmery 320 x 160 cm. Nemá však 

uvedenú výšku pádu. Chcete klasickú hojdačku (výška pádu 1,3m), ktorá si vyžaduje tlmiacu 

dop. plochu, alebo by ste uprednostnili zníženú dvojhojdačku  Odporúčali by sme Vám 

hojdačku v zníženej podobe s rozmermi 4x1,8x2m (svetlou výškou do 1,6m), kde výška pádu 

nebude presahovať 1m a teda nebude potrebne vybudovanie tlmiacej dop. plochy vo forme 

gum. dlažby? (postačoval by trávnik). Sedačky na hojdačke by ste chceli obe klasické (rovne), 

alebo niektorý sedak bezpečnostný (klietka) = obr. v prilohe. 

Odpoveď: Áno, požadujeme dvojhojdačku uvedeného rozmeru 320 x 160 cm. Sedák 

bezpečnostný (klietka). 
 


