
Typ výdavku Jednotka
Počet 

jednotiek

Cena za 

jednotku v 

eurách

Názov produktu/ 

artiklové číslo 
špecifikácia produktu 

Výdavky 

spolu    v 

eurách

Zápasové lopty ks 5

Tréningové  lopty ks 15

Lajnovačka latexová ks 1

Chrániče holene ks 20

Rohová kĺbová zástavka ks 4

Futbalová lopta zápasová veľkosť 5  , označená  FIFA 

quality pro, hybridná technológia= lepená aj šitá, materiál 

100 % polyuretán, zložená z 20  panelov, pod vrchnou 

vrstou sa nachádza microfibra polyuretan , duša  corbon- 

latexoovám ventil ABS 8 krídlový . 

Futbalová tréningová lopta veľ- 5,označenie IMS, hybridná 

technológia , Materiál : polyuretan s 3D štruktúrou 

zabezpečujúci dlhú životnosť, 32 panelová, ABS ventil 8 

krídlový , duša carbon- latexová 

Opis a špecifikácia tovarov 

Lajnovačka je určená na  latexovú farbu, objem nádoby 12 l, 

farba sa prenáša na trávu cez koleso  v šírke 10 cm , obvod  

nádoby je kovový 80x80 cm , Kolesá sú  plastové 

nafukovacie.  

Holenné chániče sú ergonomického tvaru s 3 lamelovými 

výstužami, ktoré zabezpečujú optimálne pokrytie holene. 

Chránič členku je vo výstuži , ktorá  je spojená anatomicky s 

chráničom, na spodnej  časti je gumenná 2 cm  páska. 

Materiál : 30 % polyester, 70 % PVC 

Rohová kĺbová zástavka je vyrobená z tvrdého PVC 

odolného voči zlomeniu,  zástavka má rozmer 45x45 cm  vo  

farbe šachovnice - nonová žltá s oranžovou .  Tyč je vysoká 

170 cm , hrúbka 32 mm, klb  kovový obalený v plaste .  K 

zástavke sa dodáva púzdro  do  zeme . 

príloha č.1 



Typ výdavku Jednotka
Počet 

jednotiek

Cena za 

jednotku v 

eurách

Názov produktu/ 

artiklové číslo 
špecifikácia produktu 

Výdavky 

spolu    v 

eurách

Sieť  na bránu futbalovú 

senior
ks 2

Sada dresov  - červená ks 1

Sada dresov  - modrá sada 1

Sieť na futbalovú bránu senior, rozmer 7,32x2,44x1,7x 1,7 

m, uzlovité spájanie ,  farba biela , hrúbka siete 4 mm, 

materiál polypropylén , váha siete 3970 g , veľkosť oka 120 

x120 mm, metriál : polyetlylén 

Sada dresov  - červená  obsahuje 16 dresov  s krátkym 

rukávom, 16 treniek  a 20 štulpní , všetko v červenej farbe, 

veľkosti pre dospelých . K sade je potrebné dodať aj potlač - 

čísla na chrbát , nad číslo nápis Kraľovany a na prednú 

stranu dresu erb Kraľovian . Špecifikácia :                                                                                                                                    

Štulpne ponožkové – bez loga resp. značky Materiál : 40% 

polypropylén , 40% bavlna, 15% elastan .  Ponožka  

bavlnená, na narte 3 cm  elastický lem  na spevnenie  

Trenky  sú voľného strihu, v páse 2 radové  elastické šitie  

+ korekčná šnúrka  na určenie  šírky.   Materiál : 100% 

polyester : Logo  šité, v ľavej spodnej časti  , nie  väčšie ako  

20 cm2  plochy.Dres je  s 80 % prevahou  sýto červenej   

farby , Materiál : 100%  polyester. Priekrčník  do  tvaru V , 

materiál úplet -  pružný. Raglánový strih  tmavo modrá  20 

% v časti  rukávu .  Nie  je  možná kombinácia farieb.  Logo  

šité, v pravej časti dresu , nie  väčšie ako  20 cm2  plochy.  
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Brankárska výstroj ks 2

Taška na súpravu dresov ks 1

Sada dresov  - tmavo modrá  obsahuje 16 dresov  s krátkym 

rukávom, 16 treniek  a 20 štulpní , všetko v tmavo modrej 

farbe, veľkosti pre dospelých . K sade je potrebné dodať aj 

potlač - čísla na chrbát , nad číslo nápis Kraľovany a na 

prednú stranu dresu erb Kraľovian . Špecifikácia :                                                                                                                                    

Štulpne ponožkové – bez loga resp. značky Materiál : 40% 

polypropylén , 40% bavlna, 15% elastan .  Ponožka  

bavlnená, na narte 3 cm  elastický lem  na spevnenie 

Trenky  sú voľného strihu, v páse 2 radové  elastické šitie  

+ korekčná šnúrka  na určenie  šírky.   Materiál : 100% 

polyester : Logo  šité, v ľavej spodnej časti  , nie  väčšie ako  

20 cm2  plochy.Dres je  s 80 % prevahou  tmavo modrej  

farby , Materiál : 100%  polyester. Priekrčník  do  tvaru V , 

materiál úplet -  pružný. Raglánový strih  červená 20 % 

v časti  rukávu .  Nie  je  možná kombinácia farieb.  Logo  

šité, v pravej časti dresu , nie  väčšie ako  20 cm2  plochy.  

Brankársky  dres je s dlhým rukávom, na lakťoch  

vycpávky . Materiál : 100% polyester, dres nie  je 

sublimovaný . V spodnej  časti dresu je 5 cm   pás po celom 

obvode   Logo  šité, v pravej časti dresu , nie  väčšie ako  20 

cm2  plochy.  Patent na rukávoch - 5 cm  rebrovitý pás v 

spodnej  časti rukávov. Trenky sú pevnejšieho materiálu 

ako hráčske trenky, materiál 100 % polyester ,  Logo  šité, 

v pravej časti dresu , nie  väčšie ako  20 cm2  plochy.K 

dresu je potrebné dodať aj potlač - čísla na chrbát , nad číslo 

nápis Kraľovany a na prednú stranu dresu erb Kraľovian . 
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Celkom s DPH : 

Taška - kufor  na súpravu dresov musí byť na kolieskach s 

cestovnou rúčkou na ťahanie + verikálny úchop v strede .  

Objem 150 l, pričom kufor musí byť rozdelený na 2 rovanké 

časti, do ktorých sa zmestia 2 sady dresov . Rozmer : 

88x42x41 cm Material : 600D plyester .  Vonkajšie vrecko 

na úložnú batožinu na zips ,  spevňujúce popruhy po celom 

obvode  tašky/ kufra. 


