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Príloha č. 1 : Bližšia špecifikácia predmetu zákazky 

V prípade uvedenia konkrétnych materiálov/typov a pod. je uchádzač oprávnený predložiť 
ekvivalent  
 

Všeobecné požiadavky na predmet zákazky: 

- Požiadavka na konštrukciu: prvky musia byť (okrem plastových častí) vyrobené z 

konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním 

- Požiadavka na plastové časti: časti musia byť vyrobené z materiálu HDPE (vysokotlakový 
celo-zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti 
UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne 
nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami) 

 
Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania riadne zrealizovaného diela. Záruka na jednotlivé 
hracie prvky je nasledovná: 
 

1. 120 mesiacov na plastové diely ako napr. bariéry, telá pružinových húpačiek, čelá kĺzačiek 
a pod. ktoré sú vyrobené z vysokotlakového celofarebného polyetylénu,  

2. 120 mesiacov na prehnitie drevených častí 
3. 60 mesiacov na nosné časti konštrukcie hracích prvkov 
4. 60 mesiacov na kovové časti hracích prvkov 
5. 24 mesiacov na lakované a vrstvené materiály, kĺzačky, pružiny, ložiská a na materiály inde 

nemenované 
6. 20 rokov na nerezové konštrukcie 

 
 

Predmet Opis 

 
Počet ks 

Reťazová 
trojhojdačka 

Doporučený vek: 3 – 14 rokov 
Výška voľného pádu: 1m 
Nosnosť: min 162kg 
Min. počet užívateľov: 3 
Rozmery: 5,9 x 1,4 x 1,77m 
Plocha potrebná pre montáž 8,9 x 7m 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 – Trávnik 
 

Nosná konštrukcia hojdačky je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový 
profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou 
zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného 
prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto 
konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky 
sú upravované zinkováním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa 
odtieňa RAL. Hojdačky sú zavesené pomocou pozinkovaných reťazí na 
kovovom nosníku. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo 
nerezový. 

 
 
 
 

1ks spolu 
s 2ks sedadlo 

pre väčšie 
deti a 1ks 
hniezdo 
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Sedadlo (vrátane reťazí) 
 
Doporučený vek: 1-14rokov 
Výška voľného pádu: 1,5m 
Nosnosť: 54kg 
Max. počet užívateľov: 1 
Rozmery: 0,48 x 0,17 x 0,03m 
Plocha potrebný pre montáž: 0,82 x 1,58m 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 
 
 

Sedadlo Normal hojdačky je oceľové, obalené mäkkou a pohodlnou 
gumou. Reťaze sú opatrené žiarovým zinkovaním, čím sa docieli veľmi 
výrazného predĺženia ich životnosti. 
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Hniezdo  
Doporučený vek: 3 – 14 rokov 
Výška voľného pádu: 1m 
Nosnosť: min. 270kg 
Min. počet užívateľov: 5 
Rozmery: 0,95 x 0,1 x 1,46 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 - trávnik 
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Hniezdo je vyrobené z polypropylénového lana z vysokopevnostného 
vlákna 
 
alebo ekvivalent* 

Kolotoč na 
sedenie  

Doporučený vek: 3-8rokov 
 
Výška voľného pádu: min: 0,5 m 
 
Nosnosť: min 378kg 
 
Max. počet užívateľov: 7 
 
Rozmery: 1,75 x 1,75 x 0,74m 
 
Plocha potrebná pre montáž: 6 x 6 m 
 
Celkový priemer: 1,8m 
 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 117 - trávnik 
 

Kolotoč je zvarený z oceľových trubiek a profilu štvorcového 
prierezu, ktoré sú proti korózii ošetrené povrchovou úpravou 
zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného 
prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto 
konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky 
sú upravované zinkováním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa 
odtieňa RAL.  

Kolotoč je konštruovaný s ohľadom na vysoké namáhanie a dlhú 
životnosť. Otočný stred a sedačky sú vyrobené z vysoko kvalitného 
plastu HDPE (vysokotlakový, celo-zafarbený polyetylén, ktorý sa 
vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiarenia a 
hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne 

 
 
 
 

1 ks 
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nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Podesta je vyrobená z 
protišmykového plechu. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo 
nerezový. 

 

 

 

alebo ekvivalent* 

 

 

Vahadlová 
dvojhojdačka 

- Doporučený vek: 3 – 12 rokov 

- Výška voľného pádu: 1m 

- Nosnosť 108kg 

- Max počet užívateľov: 2 

- Rozmery: 3,08 x 0,29 x 0,93m 

- Plocha potrebná pre montáž: 6,1 x 2,3m 

- Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 – trávnik 

 

Rameno hojdačky je vyrobené z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 
100 mm), ktorá je upravená povrchovou úpravou zinkováním, čím sa 
docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou 
práškovou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL. Hojdačka je ukotvená 
bránovými skrutkami do nosnej konštrukcie. Nosná konštrukcia hojdačky 
je oceľová a je proti korózii chránená žiarovým zinkovaním a uložená do 
betónového lôžka. 

Sedačky sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, 

1 ks 
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celo-zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, 
odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý 
a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). 

Madlá sú oceľové a sú upravované zinkováním a vypaľovanou farbou 
KOMAXIT podľa odtieňa RAL. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný 
alebo nerezový. Hojdačka je konštruovaná s ohľadom na vysoké 
namáhanie a dlhú životnosť. Nárazy sú tlmené gumovými dorazmi. 

 

 

 
 

 
 
 

 
alebo ekvivalent* 
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Vežová zostava 

Doporučený vek: 3 – 14 rokov 
 
Výška voľného pádu: 1m 
 
Nosnosť: min 864kg 
 
Počet užívateľov: min 15 
 
Rozmery: 6,38 x 2,9 x 3,48m 
 
Plocha potrebná pre montáž: 9,5 x 6,4m 
 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 - trávnik 
 
Minimálny počet herných prvkov: 5ks, z toho jeden musí tvoriť šmýkačka.  

Nosná konštrukcia vežovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele 
(kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou 
úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti 
herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. 
Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové 
prvky sú upravované zinkováním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT 
podľa odtieňa RAL. 

Šmýkačka je vyrobená z trojvrstvového laminátu. Čelo šmýkačky, 
nášľapy atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu 
HDPE (vysokotlakový, celo-zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje 
vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne 
bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo 
zranenia detí ostrými úlomkami). Šplhacia sieť a lano sú vyrobené z 
materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným 
oceľovým jadrom) a sú spojované plastovými alebo hliníkovými spojmi. 
Podesty, šikmý výlez, kresliaca tabuľa sú vyrobené z vodovzdornej 
preglejky určené pre vonkajšie prostredie alebo na prianie zákazníka z 
HDPE. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 

 

1 ks 
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Alebo ekvivalent* 

Domček  

Doporučený vek: 3 – 12 rokov 
 
Výška voľného pádu: 0m 
 
Nosnosť: min 324 kg 
 
Min. počet užívateľov: 6 
 
Rozmery: 2 x 1,16 x 1,52m 
 
Plocha potrebná pre montáž: 5x4,2m 
 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 – trávnik 
 

Nosná konštrukcia domčeku je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový 
profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou 
zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného 
prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto 
konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky 
sú upravované zinkováním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa 
odtieňa RAL.  

Lavice sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový celo-
zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, 
odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý 
a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). 
Strecha, kresliaca tabuľa a bočnice sú vyrobené z vodovzdornej preglejky 
určenej pre vonkajšie prostredie alebo na prianie zákazníka z HDPE. 
Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 

1 ks 
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*Alebo ekvivalent 
 

Hojdačka na 
pružine - 
dvojmiestna 

Doporučený vek: 3-8rokov 
 
Výška voľného pádu: min. 0,5m 
 
Nosnosť: min. 108kg 
 
Min. počet užívateľov: 2 
 
Rozmery: 0,92 x 0,27 x 0,82m 
 
Plocha potrebná pre montáž 4x3,3m 
 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 – trávnik 
 

Telo hojdačky a sedadlo sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE 

(vysokotlakový celo-zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou 
farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, 
pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí 
ostrými úlomkami). 

Pružina hojdačky je vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je 
upravená vypaľovanou práškovou farbou KOMAXIT. Všetok spojovací 
materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 

 

 
 

1ks 



Výstavba detského ihriska v obci Veľký Kýr 

 

 
*Alebo ekvivalent  
 

Hojdačka na 
pružine - 
jednomiestna 

Doporučený vek: 3-8rokov 
 
Výška voľného pádu: min: 0,5m 
 
Nosnosť: min 54kg 
 
Počet užívateľov: min. 1 
 
Rozmery: 0,86 x 0,27 x 0,78m 
 
Plocha potrebná pre montáž 3,9x3,3m 
 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 – trávnik 
 
 

Telo hojdačky a sedadlo sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE 
(vysokotlakový celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou 
farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, 
pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí 
ostrými úlomkami). 

Pružina hojdačky je vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je 
upravená vypaľovanou práškovou farbou KOMAXIT. Všetok spojovací 
materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 

1 ks 
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Prehadzovadlo 

Doporučený vek: 3-12rokov 
 
Výška voľného pádu: 0m 
 
Rozmery: 1,3 x 0,12 x 1,41m 
 
Plocha potrebná pre montáž 4,3 x 3,2m 
 
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 – trávnik 

Nosná konštrukcia prehazovadla je vyrobená z konštrukčnej ocele 
(kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou 
úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti 
herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto 
konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky 
sú upravované zinkováním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa 
odtieňa RAL.  

Stena je vyrobená z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový 
celo- zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, 
odolnosťou proti poškrabaniu detí, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne 
bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo 
zranenia detí ostrými úlomkami). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný 
alebo nerezový. 
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*Ekvivalent – musí spĺňať kritériá uvedené v technických požiadavkách kladené na detské ihrisko 
uvedené v tejto prílohe.  
 
 
 

 
 
 
*Alebo ekvivalent 


