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Príloha Výkaz tovaru 
Tovar pre kategóriu: Didaktické hry a pomôcky 
Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:   8 380,74  EUR  bez DPH  
 
Názov Tovaru počet podkategória Popis tovaru Miesto dodania 

3D skladačka 6 Stavebnice 
3D skladačka v tvare pyramídy sa rozkladá na 4 
menšie pyramídy alebo iné rôzne tvary. Rozmer od 
2x2cm do 12x12cm 

MŠ Beethovenova 1 

3D skladačka v 
tvare pyramídy sa 
rozkladá na 4 
menšie pyramídy 
alebo iné rôzne 
tvary. Rozmer od 
2x2cm do 12x12cm 

7 Grafomotorika 
Akvarelové ceruzky ku Grafomotorickému súboru 1. 
Rozvíjanie jemnej motoriky, fantázie... (príprava 
detí na vstup do ZŠ – grafomotorika) 

MŠ Čajkovského 1 

Bádateľská sada 
pre malých vedcov  

1 
Bádanie, skúmanie, 
poznávanie 

V praktickom boxe na kolieskach. Od magnetov po 
meranie. 

MŠ Beethovenova 1 

Balík poznávaj 1 Špeciálna ponuka Didaktická pomôcka – Čísla, tvary, pojmy MŠ Čajkovského 1 

Balík príroda 1 Špeciálna ponuka 
Didaktická pomôcka – Svet okolo nás, ročné 
obdobia, zvieratá... 

MŠ Čajkovského 1 

Balík rozprávky 1 Špeciálna ponuka Didaktická pomôcka – Známe ľudové rozprávky MŠ Čajkovského 1 

Balík zdravie 1 Špeciálna ponuka 
Didaktická pomôcka – Zdravý životný štýl – 
hygiena, lekár, výživa... 

MŠ Čajkovského 1 

Cestujeme po 
Slovensku  

1 
Nástenné didaktické 
pomôcky 

Detská nástenná mapa, ktorú dopĺňajú veselé a hravé 
ilustrácie s rozprávkovými motívmi na tému 
cestovanie a dopravné prostriedky (zem, voda, 
vzduch). Formát 120x85 cm. Prevedenie MONO 

MŠ Beethovenova 1 

Číslice  1 grafomotorika   
MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Človeče 1 didaktická pomôcka 

Veľká hracia plocha s veľkými figúrkami pre malé 
detské rúčky. Deti postupujú s figúrkami po hracej 
ploche až do domčekov. 
Vyrobené z dreva. Rozmer: 50 x 50 cm. 

MŠ Okružná 1 

Človeče 4 ročné 
obdobia 

1 didaktická pomôcka 

Veľká hracia plocha s krásnymi symbolmi, 
figúrkami a obrázkovou kockou. Deti postupujú s 
figúrkami po hracej ploche až do domčekov. 
Vyrobené z dreva. 
Rozmer: 50 x 50 cm. 

MŠ Okružná 1 

Dekoratívny prvok 
- kvietok 

2 Manipulačný labyrint 

Dekoratívny labyrint v tvare lúčneho kvietka 
podnecuje k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo 
umožňuje deťom precvičovať si motoriku rúk. 
Rozmer 70 x 55cm 

MŠ Staromlynská 2 

Dekoratívny prvok 
- tráva 

1 Manipulačný labyrint 

Dekoratívny labyrint v tvare zelenej trávy podnecuje 
k presúvaniu pohyblivých prvkov, čo umožňuje 
deťom precvičovať si motoriku rúk. Rozmer 75 x 
23,5 

MŠ Staromlynská 2 

Dom 60x42 cm 
IM3112 

3 Manipulačné hry 
Rozmer 60x42 – precvičovanie manipulačných 
schopností, ktoré deti používajú pri obliekaní, učia 
sa používať zips, viazať šnúrky... 

MŠ Čajkovského 1 

Doplň čo chýba 1 didaktické pomôcky 
Hra na rozvoj vnímania tvarov a ich následného 
triedenia. Rozm. kariet je 19,5 x 11 a 6,5 x 5,5 cm. 

MŠ Golianova 1 

Dopravné značky - 
sada A 

1 Dopravná výchova 5 ks, výška 72 cm MŠ Beethovenova 1 

Dopravné značky - 
sada B 

1 Dopravná výchova 5 ks, výška 72 cm MŠ Beethovenova 1 

Dospelí pracujú - 
Cv  

2 
rozvoj zmyslov - 
zvukové hry 

dospelí pracujú - CD, plastový kufrík obsahuje 1 CD 
s 18 originálnymi zvukmi a s 32 plastovými 
kartičkami - 18 obrázkov 

MŠ Alexyho 26  
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Dotykové tvary 2 
Rozvoj zmyslov - 
Dotykové hry 

Hra spočíva vo vyhľadávaní tvarov podľa dotykov, 
kedy dieťa má zaviazané oči. Následne daný tvar 
musí správne umiestniť do otvoru v podložke. 
Balenie obsahuje: 4 podložky (15x26cm), 36 tvarov 
s rozličným povrchom, pásku na oči a vrecúško.  

MŠ Staromlynská 2 

Drevená guličková 
dráha LE1503 

3 
Rovnovážne 
guličkové dráhy 

Rozmer : 55x50 cm, sada obsahuje stavebné bloky 
rôznych veľkostí a farieb potrebné na zostavenie 
guličkovej dráhy. Dáva deťom priestor na vlastnú 
kreativitu a precvičovanie motoriky a priestorovej 
predstavivosti (balenie – 54 ks). 

MŠ Čajkovského 1 

Dvoj dom 45x56 
cm IM3506 

3 Manipulačné hry 
Rozmer  45x56 cm - precvičovanie manipulačných 
schopností, ktoré deti používajú pri obliekaní, učia 
sa používať zips, viazať šnúrky... 

MŠ Čajkovského 1 

Dvojitá lupa 10 Skúmanie 
Lupa má dve zväčšovacie sklá, zväčšujúce 2 a 4 
násobne. Nádobka je vybavená otvormi , ktoré 
umožňujú pozorovanému hmyzu dýchať. 

MŠ Piaristická 12 

Ekoprírodoveda 1 Učebné pomôcky 
Učebná pomôcka obsahujúca  obrazy štyroch 
ekosystémov – LES, LÚKA, RYBNÍK, FARMA 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Ekoprírodoveda- 
ekosystémy 

1 Učebné pomôcky 
Učebná pomôcka obsahujúca  obrazy štyroch 
ekosystémov – LES, LÚKA, RYBNÍK, FARMA 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Ekoprírodoveda I. a 
II. 

1 Učebné pomôcky 

Obrazová výučba v 27-mich okruhoch. Základné 
okolie dieťaťa (dom, členovia domácnosti, 
zariadenie domu a predmety z jeho okolia), základné 
pojmy v čase, dej v častiach roku (hodiny, mesiace, 
ročné obdobia,  typy počasia), činnosti a povinnosti 
v priebehu dňa (režim dňa, jedlo), športy, povolania,  
ľudské telo, hlava človeka 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

emócie - ruletka 1 
emócie-telo a výrazy 
tváre 

hra na lepšie vyjadrenie pocitov, vyrobené z dreva 
20x30 cm 

MŠ Platanová 3 

Emócie- ruletka 1 Didaktická pomôcka 

Hra, ktorá pomáha deťom lepšie vyjadrovať svoje 
pocity.Na maskách, vyrobených z dreva, sú 
znázornené tváričky s rôznymi emóciami - smútok, 
hnev, radosť. 

MŠ Rázusova 26 

farebná stavebnica 
kvety 

2 stavebnica drevené kocky s usmievavou tváričkou MŠ Platanová 3  

Geometrické 
sudoku  

2 Farby a tvary 

Obsahuje hraciu tabuľku (20x15 cm) 9 
obdĺžnikových kociek z bukového dreva 
zobrazujúcich 3 rôzne geom. tvary  v rozličných 
farbách, detailný manuál, kartónovú krabicu na 
ukladanie 

MŠ Beethovenova 1 

Grafomotorický 
súbor 1  JE21510 

3 Grafomotorika 

Obsah 12 tabuliek z jednej strany s predtlačenými 
vzormi a obrázkami, druhá strana čierna. Rozmer 
tabuľky 24,5x22 cm. Súčasťou balenia  sú 4 
akvarelové ceruzky.  

MŠ Čajkovského 1 

Guľa TAI-CHI 1 
Dotykové a 
zmyslové hry 

guľa s priemerom 20 cm na rozvíjanie koncentrácie 
a jemnej motoriky 

MŠ Belopotockého 2 

Hmatové valce  1 
Bádanie, skúmanie, 
poznávanie 

4 ks MŠ Beethovenova 1 

Hmyzí domček 2 
Skúmanie a 
experimentovanie 

Drevený domček so sieťkou na pozorovanie hmyzu. 
Deti tak samé získavajú informácie o prírode a učia 
sa, ako ju chrániť. Rozmery: 18 x 11 cm. 

MŠ Hospodárska 7 

Hodiny so  
zvieracími zvukmi 

1 Didaktická pomôcka 

Čas oznamujú veselé zvieratká – každú celú hodinu 
so svojim typickým hlasom sa ozve iné. Zvuk sa dá 
vypnúť, aby deti neboli rušené počas spánku. 
Zariadenie obsahuje 3 batérie, ktoré nie sú v balení. 
Priemer: 21cm 

MŠ Bazovského 1 
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Hovoriace štipce  6 
 Audio a video 
pomôcky 

- 6 ks , nahráte 10 sekundovú správu,  so 
zabudovateľným magnetom a vymeniteľnou 
batériou. Veľkosť  10 cm. 

MŠ Párovská 36 

Hracia stena - čísla 
1 až 5 

6 Manipulácia Rozmery: 600 x 300 x 15 mm. MŠ Párovská 36 

Hracia stena - Čísla 
6 až 0 

6 Manipulácia Rozmery: 600 x 300 x 15 mm. MŠ Párovská 36 

Hracia stena - 
Labyrint 

6 Manipulácia Rozmery dosky: 400 x 400 x 18 mm . MŠ Párovská 36 

Chyť svoju rybičku 
- drevené puzzle, 2 
udice 

3 
precvičovanie 
zručnosti 

Chyť svoju rybičku - drevené puzzle, 2 udice, 
rozmer: 30x21 cm 

MŠ Alexyho  26 

Junior 500 8 Stavebnice 

Stavebnice Morphun vplývajú na rozvoj detskej 
motoriky a tvorivosti. Pozostáva z 10 tich 
základných elementov rozličných tvarov a 
spojovacích súčastí, pomocou z 10 tich základných 
elementov rozličných tvarov a spojovacích súčastí, 
pomocou ktorých je možné zostaviť náročnejšie 
modely. Obsahuje 500 dielov a 6 návodov. 

MŠ Piaristická 12 

kocky Clics 603 1 stavebnica 
farebné stavebné kocky s rozmerom 5x5 cm, balenie 
600 dielikov v skl. Boxe 

MŠ Platanová  3 

Kocky Clics 603 
1 – 600 
dielov 

Didaktická pomôcka 
Dokonalé farebné stavebné kocky s rozmerom   5x5 
cm. Balené v skladnom boxe na kolieskach – 600 
dielikov. 

MŠ Bazovského 1 

Kočík pre báby  1 hračky 
Kočík pre bábiky s ľahkou kovovou konštrukciou. 
Rozmery: 70 x 45 x 65 cm. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Kolobeh života-
recyklácia-puzzle 

1 objavné puzzle drevené puzzle MŠ Mostná 1 

kolobeh života-
voda a dážď-puzzle 

1 objavné puzzle drevené puzzle MŠ Mostná 1 

koráliky 72 ks 1 
prevliekanie/navlieka
nie 

súbor  ks korálkov o veľkosti  2,5 cm MŠ Platanová 3  

Kostra pre malé 
deti  

1 
Bádanie, skúmanie, 
poznávanie 

Penové puzzle (15 dielov)  MŠ Beethovenova 1 

Krabica plná tvarov 1 
Rozvoj zmyslov - 
Dotykové hry 

Hra je zameraná na vyhľadávanie rôznych tvarov a 
figúr. Dieťa sa učí rozoznávať farby a tvary. 
Zameranie: pomenovanie, triedenie a porovnávanie 
tvarov a farieb, stimulácia sociálnej interakcie, 
rozvíjanie hmatu. Obsah hry: drevená Krabica 
(27x20cm) 8 podložiek, 1 kocka so zvieratkami, 24 
figúrok zvieratiek, 1 kocka s tvarmi a 24 figúrok 
tvarov.  

MŠ Staromlynská 2 

Litrové nádoby 7 Didaktické pomôcky 6ks nádob rôznych tvarov na meranie MŠ Zvolenská 23 

Litrové nádoby  1 
Meranie a 
pozorovanie 

6 ks MŠ Beethovenova 1 

Magická nástenka  2 Tvorivé nástenky 

Nástenka s motívom lesného potôčika na ktorú sa 
jednoduchým priložením prichytávajú doplnky - 
lesné zvieratká, rybky a vtáčiky. Rozmery 1ks: 
80x120cm.Nástenka s motívom podmorského sveta, 
na ktorú sa jednoduchým priložením prichytávajú 
doplnky - rybky, delfíny, chobotnice a iní podmorskí 
obyvatelia. Rozmery 1 ks: 80 x 120 cm 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Magická nástenka  2 Tvorivé nástenky 

Nástenka s motívom krásnej prírody, na ktorú sa 
jednoduchým priložením pripevňujú zvieratká. 
Rozmery nástenky: 80 x 120 cm. Nástenka s 
motívom zimnej zasneženej krajinky, na ktorú sa 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 
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jednoduchým priložením pripevňujú rôzne doplnky, 
ktoré umocňujú zimnú atmosféru. Rozmery 
nástenky: 80 x 120 cm. 

Magická nástenka 
život v lese 

1 Didaktická pomôcka 

 puzzle, na ktorom deti nájdu rôzne druhy zvierat 
žijúcich 
 
v lesoch - srnky, jelene, vtáčiky, motýle, ježko a 
iné.4O dielov, Rozmery: 36,5 x 28,5 cm. 

MŠ Rázusova 26 

Magicstick 
VT311200 

3 Stavebnice 

Stavebnica obsahuje 200 dielov v 6 rôznych farbách. 
Dieliky sú vyrobené z odolného ABS plastu a sú 
balené v plastovom vrecku. Rozmery dielikov : cca 
5 – 10 cm. (rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti, 
fantázie...) 

MŠ Čajkovského 1 

magnetická 
skladačka Farma 2 

1 
lego úschovné, 
kocky, magnet. 
skladačky 

obsah. 11 magn. vyrezaných obrázkov s dvoma 
motívmi s rozmermi 40x130 cm 

MŠ Platanová  3 

magnetická 
skladačka ZOO 

1 
lego úschovné, 
kocky, magnet. 
skladačky 

obs. 11 magn. vyrezaných obrázkov s dvoma 
motívmi s rozmermi 40xx130 cm 

MŠ Platanová 3 

Magnetické 
bludisko - čísla 

2 
Manipulačný labyrint 
- grafomotorika 

Tieto bludiská sú výbornou pomôckou pri 
precvičovaní koordinácie ruky a oka, logického 
myslenia a motoriky potrebnej na písanie. Ku 
každému bludisku je priložených 6 kariet s 
príkladmi vzorov. Deti podľa týchto kariet a 
pomocou magnetickej paličky pohybujú farebnými 
guličkami po bludisku a hľadajú správne miesto.  

MŠ Staromlynská 2 

Magnetické 
bludisko - tvary 

2 
Manipulačný labyrint 
- grafomotorika 

Tieto bludiská sú výbornou pomôckou pri 
precvičovaní koordinácie ruky a oka, logického 
myslenia a motoriky potrebnej na písanie. Ku 
každému bludisku je priložených 6 kariet s 
príkladmi vzorov. Deti podľa týchto kariet a 
pomocou magnetickej paličky pohybujú farebnými 
guličkami po bludisku a hľadajú správne miesto.  

MŠ Staromlynská 2 

Magnetické 
bludisko - vzor 1 

2 
Manipulačný labyrint 
- grafomotorika 

Tieto bludiská sú výbornou pomôckou pri 
precvičovaní koordinácie ruky a oka, logického 
myslenia a motoriky potrebnej na písanie. Ku 
každému bludisku je priložených 6 kariet s 
príkladmi vzorov. Deti podľa týchto kariet a 
pomocou magnetickej paličky pohybujú farebnými 
guličkami po bludisku a hľadajú správne miesto.  

MŠ Staromlynská 2 

Magnetické 
bludisko - vzor 2 

2 
Manipulačný labyrint 
- grafomotorika 

Tieto bludiská sú výbornou pomôckou pri 
precvičovaní koordinácie ruky a oka, logického 
myslenia a motoriky potrebnej na písanie. Ku 
každému bludisku je priložených 6 kariet s 
príkladmi vzorov. Deti podľa týchto kariet a 
pomocou magnetickej paličky pohybujú farebnými 
guličkami po bludisku a hľadajú správne miesto.  

MŠ Staromlynská 2 

magnetické puzzle 
Deti 

1 
magnetické 
skladačky, magnety 

farebné magn. puzzle 33x20,5x4 cm MŠ Platanová 3 

Magnetické puzzle 
Deti  

4 
Magnetické 
skladačky / 
Magnetky 

Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm MŠ Beethovenova 1 

Magnetické puzzle 
Klauni 

4 
Magnetické 
skladačky/ magnetky 

Rozmer: 33 x 20,5 x 4 cm MŠ Beethovenova 1 

magnetické puzzle 
Klauni 

1 
magnetické 
skladačky, magnety 

farebné magn. puzzle 33x20,5x4 cm MŠ Platanová 3 
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magnetické puzzle 
Medvede 

1 
magnetické 
skladačky, magnety 

farebné magn. puzzle 33x20,5x4 cm MŠ Platanová 3 

Magnetky – Ľudské 
telo 

1 
Bádanie, skúmanie, 
poznávanie 

17 ks. Obojstranné, rozmer cca 27 cm MŠ Beethovenova 1 

Magnetky – 
slnečná sústava  

1 
Bádanie, skúmanie, 
poznávanie 

12 ks MŠ Beethovenova 1 

Malý glóbus  1 Filcové tabule 
Malý filcový glóbus so 7 pripojiteľnými názvami a 
13 obrázkovými motívmi. Priemer glóbusu: 30 cm. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Mapa sveta  1 Filcové tabule 
Filcová mapa s 65 rozličnými pripojiteľnými 
motívmi. Rozmer: 90 x 120 cm. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Mega kocky 
stavebné  Lego 3 
úschovné, zelené 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 2 
úschovné, červené 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
12,5x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 2 
úschovné, modré 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
12,5x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 2 
úschovné, zelené 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
12,5x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 3 
úschovné, biela 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 3 
úschovné, červené 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 3 
úschovné, fialová 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 3 
úschovné, modrá 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 3 
úschovné, žlté 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x25x18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 4  
úschovné, červené 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x50 18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 4  
úschovné, zelená 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x50 18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 4 
úschovné, biela 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x50 18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 4 
úschovné, fialová 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x50 18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 4 
úschovné, modré 

1 didaktické hry 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x50 18 cm. 

MŠ Golianova 1 

Mega kocky 
stavebné Lego 4 
úschovné, žlté 

1 didaktické hry 

 
Lego úschovné stavebné, plastové kocky v rozm. 
25x50 18 cm. 
 

MŠ Golianova 1 
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Mega penové 
kocky  

2 
Prvé kroky / Drevené 
a penové kocky 

32 ks rozličných penových tvarov veľkých rozmerov 
)od 7x7cm po 30x15cm 

MŠ Beethovenova 1 

Memory - 
rozprávky 

2 
Triedenie a 
priraďovanie - 
Pexeso 

Pexeso s motívom rozprávkových postavičiek, kde si 
deti precvičujú pamäť a koordináciu. Úlohou hráčov 
je hľadať dvojice rovnakých obrázkov. Balenie 
obsahuje: 80 kartičiek, s rozmerom 5,5 x 5,5cm.   

MŠ Staromlynská 2 

Memory - zvieratá 2 
Triedenie a 
priraďovanie - 
Pexeso 

Pexeso s motívom zvieratiek, kde si deti precvičujú 
pamäť a koordináciu. Úlohou hráčov je hľadať 
dvojice rovnakých obrázkov. Balenie obsahuje: 80 
kartičiek, s rozmerom 5,5 x 5,5cm.   

MŠ Staromlynská 2 

Microvisor  3 
Pozorovanie a 
bádanie 

Priehľadná nádoba so zväčšovacím viečkom, ktorú 
možno zložiť a uložiť do každého vrecka.  

MŠ Párovská 36 

Mikroskop 5 Skúmanie 
Predmet, ktorý sa umiestni do nádobky tejto lupy si 
možno prezerať zhora i zboku Rozmery : 10 x 18 x 
12,5 cm 

MŠ Piaristická 12 

Mini zelená planéta  4 
Didaktické hry -
didaktické pomôcky 

Pri experimentoch budú deti používať rovnaké 
techniky, aké používajú skutoční experti. Balenie 
obsahuje: rukavice, ochrannú masku a okuliare, 
pinzetu, pipetu, lyžičku, testovaciu misku, 
samolepiace štítky, odmerky, váhy, vrecko 
syntetickej pôdy, meter, dózu, indikátor pH, 1 
základňa a iné príslušenstvo. 

MŠ Zvolenská 23 

Motorický stolík 2 
Didaktická hra : 
manipulačné 
labyrinty 

Veľký stolík pre mnoho rúk. Rozmery : 90 x 67 cm MŠ Piaristická 12 

Multifunkčný 
mikroskop 

1 Didaktická pomôcka 
Má priestor na odkladanie pozorovacích sklíčok, 
ktoré sú súčasťou balenia.  

MŠ Rázusova 26 

Nádoba na hmyz 20 
Skúmanie a 
experimentovanie 

Nádoba s odšrobovateľným vrchnákom, 
zabudovanými otvormi na vzduch, mriežkou a 
dvoma šošovkami. 
Priemer šošovky: 45 a 30 mm. 
Zväčšenie: 2 a 4 krát. 

MŠ Hospodárska 7 

Náuka o poznaní 
III. AD18 

1 Učebné pomôcky 

 Doplnenie výučby úspešného súboru Náuka o 
poznaní I a II s novými okruhmi Vesmír, Ľudské 
telo, Slovensko a Dopravná výchova s dopravnými 
situáciami. Pomôcka v novom materiálom prevedení 
s veľmi pútavou grafikou. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Obrázkové trio 1 didaktické pomôcky 
Vzdelávacia hra obsahuje 48 kariet s vyhľadávaním 
obrázkov a predmetov, ktoré tvoria skupinu. Rozm. 
8x8x0,25 cm 

MŠ Golianova 1 

Odmerkové valce  1 
Meranie a 
pozorovanie 

7 ks MŠ Beethovenova 1 

penové geom. tvary 1 
plošné a priestorové 
tvary 

pom. pre názornú ukážku geomet. telies, obsah. 12 
telies v 3 rôznych farbách 

MŠ Platanová 3 

Penový hrad 1 Stavebnice 

290 penových kociek jasných farieb.   
Jednotlivé kocky majú rôzny tvar a veľkosť. 
Balené v plastovej taške. 
Rozmer tašky: 240 x 20 x 150 cm.  

MŠ Belopotockého 2 

Pieskové číslice  4 Grafomotorika 
Sada číslic od 0 po 9 s pieskovým povrchom na 
tvrdej podložke 

MŠ Dolnočermánska 
57 

Pieskové písmená 
veľké  

4 Grafomotorika 
Sada písmen pomôcka na učenie sa písať obsahuje 
26 písmen s pieskovým povrchom 

MŠ Dolnočermánska 
57 

Písmenká  1 grafomotorika Obsahuje: 26 písmien  vysokých 11,5 cm. 
MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Písmenká  1 Grafomotorika 
Plastové písmená na efektívne cvičenie pre deti 
začínajúce s písaním 

MŠ Dolnočermánska 
57 
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Podložka BEE-
BOT abeceda 

1 Didaktické hry 
Podložka je vyrobená z vinylu a PVC, Rozmery: 75 
x 90 cm. 

MŠ Rázusova 26 

Povolania 1 
Triedenie a 
priraďovanie 

Hra obsahuje 60 kartičiek: 12 hlavných kariet s 
vyobrazením povolaní + 48 kartičiek, ktoré sa ku 
povolaniam vzťahujú (pre každé povolanie 4 
kartičky).  

MŠ Belopotockého 2 

Pripraviť sa, pozor, 
štart  

1 
Sady pre triedne 
pohybové činnosti 

25 farebných podložiek, 3 kocky MŠ Beethovenova 1 

Puzzle - Na ceste 6 
Veľké podlahové 
puzzle 

 Jednotlivé dieliky sa dajú rôzne kombinovať a 
spájať, takže za každým si deti môžu poskladať inú 
trasu. Potom už stačí len zobrať svoje obľúbené 
autíčko a cesta mestom môže začať. Balenie 
obsahuje 20 dielikov s rozmerom 22 x 18 cm.  
balenia: 30,5 x 26 x 9 cm. 
Jednotlivé dieliky sa dajú rôzne kombinovať a 
spájať, takže za každým si deti môžu poskladať inú 
trasu. 

MŠ Párovská 36 

Pyramída zdravého 
jedla 

1 Didaktická pomôcka 

Podľa hodenej farby na kocke zoradiť jedlo na 
pyramíde. Do zelenej časti patrí jedlo ktoré by sa 
malo jesť často ,do žltej občasne, do červenej 
príležitostne. Balenie obsahuje farebnú kocku, veľkú 
pyramídu, 54 kartičiek a čiernobielu pyramídu na 
vyfarbenie. Rozmery : 66 x 45 cm 

MŠ Piaristická 12 

Recyklácia 1 
Starostlivosť o 
prírodu 

Hra na precvičovanie počítania a pamäti.  MŠ Staromlynská 2 

Ročné obdobia 1 Ročné obdobia 
Súbor magnetických obrázkov, 9x9cm/48ks; 
18x9cm/12ks z pevného kartónu hr. 2mm, na zadnej 
strane opatrené magnetom. 

MŠ Belopotockého 2 

Ručná lupa  6 
Pozorovanie a 
bádanie 

Ľahká lupa s priemerom 100 mm s veľkou 
protišmykovou gumenou rukoväťou poskytuje 3- 
násobné a 4- násobné zväčšenie. Rozmery 19,5 cm x 
10,8 cm x 30 mm  

MŠ Párovská 36 

Rybolov – hlásky 1 Písanie a čítanie 
63 ks. Učia rozpoznávať a hláskovať jednotlivé 
hlásky.  

MŠ Beethovenova 1 

Rybolov –čísla  1 
Počítanie a logické 
myslenie 

48 ks. Deti rozpoznávajú čísla od 1 do 10, učia sa 
sčítať a odčítať jednoduché príklady zdokonaliť 
jemnú motoriku 

MŠ Beethovenova 1 

Sada na šnúrové 
kreslenie 

6 
Manipulačné 
labyrinty 

tabuľka na kreslenie, pero, 18 fareb. šnúrok, 16 
kartičiek s predlohami 

MŠ Topoľová 6 

Sada na zbieranie a 
pozorovanie hmyzu 

2 
Skúmanie a 
experimentovanie 

Sada obsahuje: 1 plastovú fľaštičku s krytom, 1 
zväčšovacie sklo, 1 puzdro na pozorovanie s 
vetraním, 1 sieťku a 1 pinzetu. 

MŠ Belopotockého 2 

sada puzzle-dopr. 
prostriedky 

1 puzzle - temat.puzzle 
sada 10 puzzle, ktoré sa skladajú každé z 10 dielov 
18x12 cm 

MŠ Platanová 3 

Semafor pre zdravé 
jedlo 

2 Didaktická pomôcka 

Hru si môže naraz zahrať až 6 detí. Dieťa má za 
úlohu rozhodnúť, ktoré jedlo je zdravé viac a ktoré 
menej. Balenie obsahuje 54 kariet s obrazením 
Predmet, ktorý sa umiestni do nádobky tejto lupy si 
možno prezerať zhora i zboku jedál a farby 
semaforu, ktoré určujú, ako často by sa jedlá mali 
konzumovať. 

MŠ Piaristická 12 

Separuj a recykluj! 1 
Starostlivosť o 
prírodu 

Hra je určená na učenie a získavanie návykov 
klasifikovania a recyklovania rôzneho odpadu: 
organického, plastového, fliaš, plechoviek, papiera, 
kartónu, skla, batérií... Podporuje vytvorenie 
recyklačných návykov. Hra zahŕňa 5 zberných 

MŠ Staromlynská 2 
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kontajnerov, 35 kartičiek s fotografiami rôznych 
typov odpadu, nálepky, edukačný návod a kufrík.  

SEVA 4 UNI 
WAGON 

1 – 
2004 
dielov 

Didaktická pomôcka 
- Stavebnica 

Stavebnica umožňuje zostaviť množstvo modelov 
podľa vlastnej fantázie. Obsahuje 2004 dielov. /    
veľké balenie pre MŠ / 

MŠ Bazovského 1 

Skladačka - Autá 2 
Triedenie a 
priraďovanie - 
Skladačky 

Zábavná hra na precvičovanie kombinačných a 
pozorovacích schopností. Deti sa zahrajú na 
dizajnérov a skladajú z kartičiek rôzne modely áut - 
existuje 1320 možných kombinácií. Balenie 
obsahuje: 12 kartičiek s rozmerom 23,7 x 10,7 cm 
rozdelených na 3 diely (celkovo na 36 dielov). 

MŠ Staromlynská 2 

Skladačka - Top 
modelky 

2 
Triedenie a 
priraďovanie - 
Skladačky 

Zábavná hra na precvičovanie kombinačných a 
pozorovacích schopností. Deti sa zahrajú na 
módnych návrhárov a skladajú z kartičiek rôzne 
modely oblečenia - existuje 20 736 možných 
kombinácií. Balenie obsahuje: 12 kartičiek s 
rozmerom 10,9 x 23,5 cm rozdelených na 4 diely 
(celkovo 48 dielov). 

MŠ Staromlynská 2 

Smiešna skladačka 
- Ľudia 

2 
Triedenie a 
priraďovanie - 
Skladačky 

Deti skladajú z kartičiek rôzne tváre - smutné, 
veselé, smiešne, vážne - majú 5832 možností. 
Precvičujú si pri tom pozorovacie a kombinačné 
schopnosti a koncentráciu. Balenie obsahuje: 18 
kartičiek s rozmerom 10,9 x 15,2 cm rozdelených na 
3 diely (celkovo 54 dielov). 

MŠ Staromlynská 2 

Smiešna skladačka 
- Zvieratá 

2 
Triedenie a 
priraďovanie - 
Skladačky 

Deti skladajú z kartičiek rôzne zvieratá tak, že k sebe 
priraďujú tri rôzne časti- hlavu, telo, nohy. Id o 
precvičovanie pozorovacích a kombinačných 
schopností a koncentrácie. Balenie obsahuje: 12 
kartičiek s rozmerom 10,2 x 24,2 cm rozdelených na 
3 diely (celkovo 36 dielov). 

MŠ Staromlynská 2 

Stavebnica 
JEŽKOVIA 

2 Stavebnice Plastová farebná stavebnica - 180 dielikov. MŠ Belopotockého 2 

Stavebnica Klipo 2 Stavebnice 
Obsahuje 108 dielov rôznych farieb, tvarov a 
veľkostí. Súčasťou je vedierko s krytom na 
ukladanie 

MŠ Beethovenova 1 

stavebnica-roztoč 
ma vo vedierku 

1 stavebnica 
stavebnica podporujúca kreativitu logiku, sada 
obsahuje150 dielikov 

MŠ Platanová  3 

Stavebný set veľký 
RY6090 

2 Stavebnice 

Didaktická pomôcka. Tyčky vyrobené z ohybného 
odolného plastu.  Balenie obsahuje 705 ks dielov ( 
tyčky a spojky v rôznych farbách) Dĺžka  tyčky: 20 
cm. (precvičovanie jemnej motoriky) 

MŠ Čajkovského 1 

Stetoskop 4 
Didaktické hry -
didaktické pomôcky 

Skutočný stetoskop slúži ako pomôcka pri rôznych 
triednych aktivitách. Po nasadení deti môžu počuť 
tlkot svojho, alebo kamarátovho srdiečka. 

MŠ Zvolenská 23 

Stojanové počítadlo 
s tabuľou 

1 Didaktická pomôcka 
Magnetická tabuľa s možnosťou písania 
zmazateľnými fixkami z jednej strany a počítadlo 
z druhej strany. Rozmer: 110x134cm. 

MŠ Bazovského 1 

Súbor 
demonštračných 
obrázkov 

3 

Sada výukových 
magnetických 
obrázkov            
Didaktická pomôcka 

Súbor magnetických obrázkov obsahuje 24 tém, 79 
kariet podľa ŠKVP 

MŠ Benkova 17 

Svetelný semafor  1     MŠ Beethovenova 1 

Škola LOGICA 6 Farby a tvary 

1 kovová nástenka s vytlačenými obrázkami 70 x 50 
cm., 4 rozdielne hry, ktoré obsahujú :  140 kariet z 
veľmi pevného kompaktného kartónu, o veľkosti 80 
x 70 x 2,5 mm, 140 magnetov určených na zadnú 

MŠ Topoľová 6 
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stranu týchto kariet, 8 ruliet, aby aktivity v skupine 
boli zábavnejšie a vzbudili záujem, pozornosť  a 
spoluúčasť detí,2 špeciálne magnety na správne a 
ľahké upevnenie a používanie  ruliet,1 pedagogický  
návod a návod na realizáciu činností. 

Škola LOGICA 2 Didaktické hry 

Hra na rozvoj pozorovania, logiky a orientácie 
prostredníctvom súradníc. Obsah balenia : 1 kovová 
nástenka, 4 hry obsahujúce 140 kariet, 140 
magnetov, 8 ruliet, 1 pedagogický návod a návod na 
realizáciu činností 

MŠ Piaristická 12 

Tangram penový  12 tangramy   MŠ Alexyho 26 
Tangram penový - 
príručka 

4 tangramy   MŠ Alexyho  26 

Triedenie odpadu je 
zábava 

1 
Starostlivosť o 
prírodu 

Zábavná a náučná hra, ktorej podstatou je zbieranie 
rôznych odpadkov a rozdeľovanie ich do príslušných 
kontajnerov podľa druhu a materiálu.  

MŠ Staromlynská 2 

Tvorivá podložka  - 
planéty 

1 Didaktická pomôcka 

Podložka, na ktorej sadá vyskladať vesmír 
s planétami, raketami, družicami. Doplnky sú 
vyrobené so špeciálneho materiálu, vďaka čomu 
nespadnú a podložka sa tak môže používať nie len 
vo vodorovnej, ale aj v zvislej polohe. Rozmery 
podložky: 50x80 cm 

MŠ Bazovského 1 

Tvorivá podložka - 
Planéty 

6 
Tvorivé nástenky a 
Podložky 

Podložka, na ktorej si dieťa môže vyskladať vesmír s 
planétami, raketami, družicami a inými vesmírnymi 
doplnkami (sú súčasťou balenia).Doplnky sa na 
podložku prichytia jednoduchým priložením, bez 
akýchkoľvek pomôcok- sú vyrobené zo špeciálneho 
materiálu, vďaka čomu nespadnú a podložka sa tak 
môže používať nie len vo vodorovnej, ale aj v zvislej 
polohe. Rozmery podložky: 50 x 80 cm. 

MŠ Párovská 36 

Tvorivá podložka - 
Planéty 

1 svet filcu 
podložka s filcu 50x80xcm z planétami , raketami 
družicami upevnenie such. zipsom 

MŠ Mostná 1 

Tvorivá podložka 
Planéty 

3 Tvorivé nástenky 
Podložka, na ktorej si môže dieťa vyskladať vesmír s 
planétami, raketami, družicami  a inými vesmírnymi 
doplnkami . Rozmery podložky : 50 x 80 cm 

MŠ Piaristická 12 

Tvorivá podložka- 
planéty  

1 Tvorivé nástenky 
Podložka vesmír s planétami, raketami, družicami a 
inými vesmírnymi doplnkami Rozmery podložky: 
50 x 80 cm. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

veľká mag. 
stavebnica 

1 stavebnica 
obsahuje 3 typy stavebníc, diely 13 cm, 8 cm, 
spájajúce guličky o priemere 5 cm 

MŠ Platanová 3 

Veľká magnetická 
mozaika 

1 Didaktická hra 
Farebná magnetická mozaika obsahuje 80 dielikov 
rôznych tvarov a farieb. Rozmery: 30 x 42 cm. 

MŠ Rázusova26 

Veľká magnetická 
stavebnica 

10 Stavebnice 
Veľká farebná stavebnica, každý kúsok obsahuje 
magnet, 36 ks v balení 

MŠ Novomeského 
19 

Veselá farma 1 Spoločenská hra 

Hra zameraná na precvičovanie pamäte a  
pozorovacích schopností. Úlohou je správne 
priraďovať obrázkové kartičky k hracím doskám 
podľa toho, či sa daný obrázok na doske nachádza, 
alebo nie. Balenie obsahuje: návod na 2 hry, 4 hracie 
dosky s rozmerom 23,5 x 16 cm, 1 doska s 
rozmerom 15,6 x 15,6 cm s plastovou šípkou 
uprostred, 40 kartičiek s rozmerom 5,5 x 5,5 cm.  

MŠ Staromlynská 2 

Vkladacie 
skladačky  

1 
Didaktické hry a 
pomôcky 

Sada obsahuje 3 vkladačky z kvalitného dreva. 
Rozmer každej vkladačky: 20 x 20 cm. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

výrazy tváre 1 
emócie-telo a výrazy 
tváre 

48 foto. s deťmi s prejavmi rôznych emócií 
10,5x13,5 cm 

MŠ Platanová 3 
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Vysoký dom 27x77 
cm IM3507 

3 Manipulačné hry 
Rozmer 27x77 cm - precvičovanie manipulačných 
schopností, ktoré deti používajú pri obliekaní, učia 
sa používať zips, viazať šnúrky... 

MŠ Čajkovského 1 

Základná sada na 
pokusy 

1 
Skúmanie a 
experimentovanie 

Sada pomôcok pre malých vedcov, s ktorou môžu 
robiť svoje prvé jednoduché vedecké pokusy, balené 
v plastovom boxe. 

MŠ Belopotockého 2 

Zmysly-prostredie 
okolo nás 

1 Didaktické hry 
Hra obsahuje 48 drevených kartičiek (64 x 64 x 6,5 
mm), 2 kocky so symbolmi a drevenú krabicu. 

MŠ Rázusova 26 

zvieratká 1 počty a triedenie súbor obsahuje domáce zvieratá 72 ks MŠ Platanová 3 

zvukové lotto hud. 
nástroje 

1 
rozvoj zmyslov, 
zvukové hry 

36 zvukov hud. nástrojov zaznamenaných na CD, 
obsahuje 6 hračiek kartičiek 25x19 cm so 6 fotograf. 
A 40 plast. krúžkov a 1 CD 

MŠ Platanová 3 

Zvuky zvieratiek - 
CD 

2 
rozvoj zmyslov - 
zvukové hry 

Zvuky zvieratiek - CD, plastový kufrík obsahuje 1 
CD s 18 originálnymi zvukmi a s 32 plastovými 
kartičkami - 18 obrázkov 

MŠ Alexyho 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


