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Príloha Výkaz tovaru 
Tovar pre Kategóriu: Výtvarné potreby a pomôcky 
Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:  2 898,81 EUR  bez DPH  
 

Názov tovaru počet  podkategória Popis tovaru Miesto dodania 

biele výkresy A3, 
bal/10ks 

100 
Výkresy , rysy , 
farebnéo papiere, 
dosky na výkresy 

  MŠ Hospodárska 7 

biele výkresy A3, 
bal/10ks 

100ks 
Výkresy , rysy , 
farebnéo papiere, 
dosky na výkresy 

  MŠ Za humnami 28 

biele výkresy A4, 
bal/10ks 

100 
Výkresy , rysy , 
farebnéo papiere, 
dosky na výkresy 

  MŠ Hospodárska 7 

biele výkresy A4, 
bal/10ks 

100ks 
Výkresy , rysy , 
farebnéo papiere, 
dosky na výkresy 

  MŠ Za humnami 28 

čiernobiele pohyblive 
očka 

1 
bambule a 
sady/očká 

Očká sú v rôznych veľkostiach a sú balené v tube. 
Tuba sa skladá z 5 jednotlivých dielov a obsahuje 
spolu 500 ks očiek. Priemer očiek: 0,5 - 2 cm. 

MŠ Vansovej 6 

Človek v pohybe- 
šablóny 

3 šablóny 

Šablóny majú pohyblivé kĺby v oblasti krku, pásu, 
kolien a členkov, vďaka čomu ich môžete poskladať 
do akejkoľvek polohy a obkresliť ich. Šablóny sú 
vyrobené z ľahkého materiálu, ktorý je priehľadný a 
ľahko sa čistí.  
Balenie obsahuje 3 šablóny a nápady na použitie.  
Dĺžka poskladanej šablóny: 34 cm. 

MŠ Vansovej 6 

Dekoratívne pečiatky 
XL 

6 
dekoratívne 
pečiatky 

Krásne veľké pečiatky určené na dekoráciu stien, 
nábytku, textilu atď...Farba sa na pečiatky nanáša 
prostredníctvom penového valčeka, štetca, alebo 
podušiek s farbou.Pečiatky, 12x12 cm : opička, víla, 
jašterička, gaštanový list, autíčko, vážka  

MŠ Vansovej 6 

dierkovač abeceda 1 dierkovanie 
Sada obsahuje 29 ks dierkovačov na papier s motívmi 
písmen. Dierkovače sú balené 
v praktickom plastovom boxe. 

MŠ Vansovej 6 

dierkovač čísla 1 dierkovanie 
Sada obsahuje 15 ks dierkovačov na papier s motívmi 
číslic a matematických znakov. Dierkovače sú balené 
v praktickom plastovom boxe. 

MŠ Vansovej 6 

Dierkovač na 
vytváranie puzzle 

8 
Výtvarné potreby a 
pomôcky 

Je určený na vytváranie vlastných puzzle z fotografií 
alebo obrázkov.Rozmer: 10 x 20 cm. 

MŠ Zvolenská 23 

Dierkovače- 
ornamenty 

1 dierkovanie 
Sada obsahuje 6 ks dierkovačov na papier s rôznymi 
motívmi. 
Dierkovače sú balené v praktickom plastovom boxe. 

MŠ Vansovej 6 

Drevené guľky  2 
drevené tvary a 
mozaiky 

guličky, priemer 25 mm, 25 ks MŠ Vansovej 6 

Drevené koráliky  1 
Koráliky 
rozličných farieb a 
tvarov 

Balenie drevených korálikov v rôznych farbách a 
veľkostiach 3400 ks 

MŠ Dolnočermánska 
57 

drevené písmenká 2 
drevené tvary a 
mozaiky 

Balenie obsahuje 300 ks písmen z tenkého dreva. 
Rozmery: 2,2 cm 

MŠ Vansovej 6 

Farba na prsty- sada 1 farby 

Farba dobre kryje, je hustá tak, aby pri práci 
nekvapkala z prsto sada, žltá, červená, modrá, zelená, 
hnedá, čierná, oranžová, biela v a dobre sa nanášala. Je 
vodou umývateľná. 1000 ml  

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Farba na textil- sada 1 
farby všetkých 
druhov 

Akrylová farba na textil, ktorá je hneď pripravená na 
použitie. Dá sa použiť prakticky na každý druh 
prírodných aj syntetických textílií. Môže sa prať pri 
teplote 30°C.   

MŠ Vansovej 6 
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Balenie obsahuje 6 farieb o objeme 250 ml 

Farba na textil sada  4 
Farby všetkých 
druhov 

Akrylová farba na textil 
MŠ Dolnočermánska 
57 

Farby na porcelán 2 
farby všetkých 
druhov 

Farby na vodnej báze sa aplikujú priamo z fľaštičky.  
Sú vhodné na sklo, porcelán a keramiku. Sada 
obsahuje 6 x 80 ml rozličných farieb. 

MŠ Vansovej 6 

Farby na rozvoj 
zmyslov  

4 
Farby všetkých 
druhov 

Každa farba vytvára iný povrch deti hmatom rozlišujú 
farby 

MŠ Dolnočermánska 
57  

Farby na tvár v 
kelímkoch 

2 farby na tvár a telo 

Farby obsahujú kozmetické pigmenty, ideálne pre 
pokožku. Nanášajú sa pomocou štetca alebo prstov. 
Majú dobrú kryciu schopnosť a po aplikácii ostávajú 
na mieste. Zmývajú sa ľahko pomocou vody a mydla. 
Sú odolné voči teplote. Balenie obsahuje 5 kelímkov s 
rôznymi 
farbami. Objem: 5 x 30 ml. 

MŠ Vansovej 6 

Farebné kartóny mix 
100 ks A3 

2 farebné kartóny 100 hárkov - 10 farieb - 200g/m² MŠ Belopotockého 2 

Farebné kartóny mix 
100 ks A4 

2 farebné kartóny 100 hárkov - 10 farieb - 200g/m² MŠ Belopotockého 2 

Farebné kartóny mix 
20 ks A2 

2 farebné kartóny 20 hárkov - 10 farieb - 200g/m² MŠ Belopotockého 2 

Farebné kreatívne 
drôtiky 

8 kreatívne drôtiky 

Je vyrobený z nehrdzavejúceho medeného drôtu, ktorý 
je farbený na príslušnú farbu. Balenie obsahuje 80 m 
drôtika o hrúbke 0,3 mm.Farba: červená, modrá, 
medená, zelená, strieborná, zlatá, čierna 2x 

MŠ Vansovej 6 

Farebné papiere A 3 2 farebné papiere 250 hárkov, 10 farieb, 80g/m² MŠ Belopotockého 2 

Farebné papiere A 4 2 farebné papiere 400 hárkov, 8 farieb, 80g/m² MŠ Belopotockého 2 

Farebné podušky- 
veľké 

3 pečiatky 

farebné podušky, ktoré sú dokonale prispôsobené pre 
malé detské rúčky. Prostredníctvom nich vytvoríte 
farebné odtlačky. Farba na pečiatkovanie je 100% 
vyprateľná a z rúk ju jednoducho umyjete. 

MŠ Vansovej 2 

farebný papier A4 
mix 

50 výtvarná činnosť   MŠ Platanová 3 

Farebný papier na 
vystrihovanie 

3 
Výtvarný 
spotrebný materiál 

Farebný papier na vystrihovanie - 120 g/m2 Farebný 
papier v 18 rôznych farbách. Balenie obsahuje 180 
hárkov o rozmere 21 x 29,7 cm.  

MŠ Okružná 1 

Hrubé fixky  1 Vv materiál Balenie obsahuje 48 ks fixiek v 12 rôznych odtieňoch. 
MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Korálikový mix 3  1 
koráliky rozličných 
farieb a tvarov 

 3350 ks plastových korálikov na navliekanie, rôzne 
farby a tvary. 

MŠ Vansovej 6 

korálky- veľká 
abeceda 

2 
koráliky rozličných 
farieb a tvarov 

Plastové koráliky v tvare písmen veľkej abecedy. 
Balenie obsahuje 288 ks. Veľkosť písmen: 2 cm. 

MŠ Vansovej 6 

Krabica s 288 
trojhrannými 
ceruzkami 

1 
Výtvarný 
spotrebný materiál 

Krabica s 288 trojhrannými farebnými ceruzkami 
Ekonomické balenie s 288 ks trojhrannými farebnými 
ceruzkami 24 x 12 farieb  

MŠ Okružná 1 

Kreatívne pečiatky - 
more 

1 Pečiatky 

Kreatívne pečiatky prinášajú širokú paletu možností na 
výtvarnú tvorbu, ale i poučnú hru. Otlačené obrázky 
deti môžu vystrihovať, vytvárať koláže, pohľadnice, 
vianočné ozdoby, darčeky.  

MŠ Staromlynská 2 

Kreatívne pečiatky - 
povolania 

1 Pečiatky 

Kreatívne pečiatky prinášajú širokú paletu možností na 
výtvarnú tvorbu, ale i poučnú hru. Otlačené obrázky 
deti môžu vystrihovať, vytvárať koláže, pohľadnice, 
vianočné ozdoby, darčeky.  

MŠ Staromlynská 2 

Kreatívne pečiatky 
veľké- číslice 

1 pečiatky 
Sada pečiatok, ktorých obsahom je okrem pečiatok aj 
poduška na farbu,  farba na pečiatkovanie je 100% 
vyprateľná a z rúk ju jednoducho umyjete.  

MŠ Vansovej 6 
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Kreatívne pečiatky 
veľké- písmená 

1 pečiatky 
Sada pečiatok, ktorých obsahom je okrem pečiatok aj 
poduška na farbu,  farba na pečiatkovanie je 100% 
vyprateľná a z rúk ju jednoducho umyjete.  

MŠ Vansovej 6 

Krepový papier 
bodkovaný 

2 krepový papier 10 roliek krep. papiera rôz.farieb, bodkovaná MŠ Vansovej 6 

Krepový papier- 
zvieracia koža 

2 krepový papier 
Kvalitný krepový papier s motívmi zvieracej kože. 
Balenie obsahuje 6 ks rôznych motívov. Rozmer 1 ks: 
50 x 250 cm. 

MŠ Vansovej 6 

Kretívna sada  1 
bambule a 
sady/očká 

Obsahuje veľké množstvo rôznych dekoračných 
materiálov - bambule, pierka, flitre, korálky, drôtiky, 
očká. Všetko je zabalené v praktickom plastovom 
boxe, rozmer 32x20x13 cm 

MŠ Vansovej 6 

Kriedy biele  1 
pomôcka na 
výtvarnú činnosť 

Bezprašné, kompaktné a na dotyk veľmi príjemné 
kriedy. Nepoškriabu tabuľu a majú dobrú kryciu 
schopnosť. Na rukách zanechávajú len minimálne 
množstvo prachu. Balenie obsahuje 10 ks. Rozmery: 
dĺžka 80 mm, priemer 9 mm.  

MŠ Okružná 1 

lepidlo 3 lepenie   MŠ Platanová 3 

Magnetická farba 2 Farby čierna farba vytvárajúca magnetický povrch MŠ Belopotockého 2 

Magnetické písmená  2 
magnetické papiere 
a fólie 

Sada 52 magnetických písmen - 26 malých a 26 
veľkých, v drevenej krabici s priesvitným vrchnákom. 
Rozmery: 5 cm. Rozmery krabice: 16,5 x 14,5 x 5 cm. 

MŠ Vansovej 6 

MAXI plastelína 
JOVI  

1 
modelovacie 
hmoty 

15 x 350 g - 15 farieb MŠ Belopotockého 2 

Maxi šablóny 1 
pomôcka na 
výtvarnú činnosť 

Šablóny sú vyrobené z kvalitného plastu, čo zaručuje 
dlhovekosť ich používania. Každá z nich má viaceré 
spôsoby použitia, nakoľko je možné obkresliť celý 
rám šablóny a následne vylúpnuť vnútorný motív na 
kreslenie detailov. Balenie obsahuje 8 šablón. Rozmer: 
do 29 x 43 cm.  

MŠ Okružná 1 

Multimédium  4 
Špeciálne médiá, 
lepidlové laky 

Multimédium na tvorbu zaujímavých výtvarných a 
darčekových diel 

MŠ Dolnočermánska 
57 

Nádobky na prstové 
farby  

1 farby 

Sada 10 špeciálnych uzatvárateľných nádob na prstové 
farby. Majú priehľadné vrchnáky, sú ľahko 
umývateľné a svojím tvarom predchádzajú rozliatiu 
farby. Nádoby sa dajú ukladať na seba. Sada 10 ks. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Obrázkové valčeky  - 
Veľ. Noc 

1 
Výtvarné potreby 
Výtvarne pomôcky 
- 

Sada 5 obrázkových valčekov na maľovanie. MŠ Zvolenská 23 

Obrázkové valčeky - 
džungľa 

1 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Sada 5 obrázkových valčekov na maľovanie. MŠ Zvolenská 23 

Obrázkové valčeky – 
krajina 

1 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Sada 5 obrázkových valčekov na maľovanie. MŠ Zvolenská 23 

Obrázkové valčeky – 
ľudia 

1 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Sada 3 obrázkových valčekov na maľovanie. MŠ Zvolenská 23 

Obrázkové valčeky – 
mesto 

1 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Sada 5 obrázkových valčekov na maľovanie. MŠ Zvolenská 23 

Obrázkové valčeky - 
Vianoce 

1 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Sada 5 obrázkových valčekov na maľovanie. MŠ Zvolenská 23 

obrázkové valčeky- 
džungľa 

2 kreatívne valčeky 
Valčeky sú vyrobené zo špeciálneho materiálu. Nasaje 
sa farba, odtlačí sa na papier a obrázok je hotový. Sada 
5 obrázkových valčekov. Šírka: 6,5 cm. 

MŠ Vansovej 6 

obrázkové valčeky- 
veľká noc 

2 kreatívne valčeky 
Valčeky sú vyrobené zo špeciálneho materiálu. Nasaje 
sa farba, odtlačí sa na papier a obrázok je hotový. Sada 
5 obrázkových valčekov. Šírka: 6,5 cm. 

MŠ Vansovej 6 

obrázkové valčeky- 2 kreatívne valčeky Valčeky sú vyrobené zo špeciálneho materiálu. Nasaje MŠ Vansovej 6 
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vianoce sa farba, odtlačí sa na papier a obrázok je hotový. Sada  
5 obrázkových valčekov. Šírka: 6,5 cm. 

Odkvapkávač na 
prácu s valčekmi 

7 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Plastový odkvapkávač s troma priečinkami. Vhodný 
na prácu s valčekmi. 

MŠ Zvolenská 23 

Otláčacie špongie 
Ročné obdobia  

4 Otláčacie špongie 
12 špongií charakteristických pre jednotlivé ročné 
obdobia 

MŠ Dolnočermánska 
57 

Papierová rolka 12 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Papierová rolka na kreslenie. Rozmer: 42 cm x 50 m. MŠ Zvolenská 23 

pastelky 6 výtvarná činnosť   MŠ Platanová 3 

pastelky Giocconda 4 výtvarná činnosť   MŠ Platanová 3 

Pastelky plasticolor 1 
Výtvarný 
spotrebný materiál 

Pastelky plasticolor 300 ks 11,5 cm, šesťhranné, 12 
farieb. 

MŠ Okružná 1 

Pastelové farbičky 
lakované (24 kusov) 

4 farby,farbičky kvalitné farbičky v intenzívnych farbách - bal. 24 ks 
MŠ Štefánikova 
trieda 128 

Pečiatka zábava 7 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Veľké penové pečiatky vyrobené priamo na veľkosť 
detskej dlane. Obsahujú 6 zábavných motívov. Ľahké 
uchopenie umožňuje popruh na zadnej strane každej 
pečiatky. 

MŠ Zvolenská 23 

Pečiatky abecedy  1 Pečiatky 27 ks MŠ Párovská 36 

Pečiatky čísiel 1 Pečiatky 20 ks MŠ Párovská 36 

Pečiatky dopravných 
prostriedkov  

1 Pečiatky   MŠ Párovská 36 

Penové osoby Ľudia 2 
odtláčanie, špongie 
výtvarná činnosť 

sada špongií osôb, ľudí vhodná na odtláčanie MŠ Golianova 1 

Plastelína 1 
Výtvarný 
spotrebný materiál 

Plastelína do triedy 2500 g: 1000 g červená, 500 g 
modrá, 500 g žltá, 500 g zelená. V priesvitnej krabici.  

MŠ Okružná 1 

Plastelína 2 výtvarná činnosť Plastelína maxi balenie 2,4 kg.  MŠ Golianova 1 

Plastelína  4 
Modelovacia 
hmota, plastelína 

Maxi balenie 2,4 kg ľahko tvarovateľnej plastelíny 
MŠ Dolnočermánska 
57 

Plastelina – maxi 
balenie 

2 
Výtvarný 
spotrebný materiál 

Plastelina - maxi balenie 2.4 kg Kvalitná a ľahko 
tvarovateľná plastelína v jasných intenzívnych 
farbách. Balenie obsahuje 180 valčekov v 12 rôznych 
farbách.  

MŠ Okružná 1 

Plastelína Jovi 15 
farieb 

1 plastelína 15 x 150 g. 
MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

podložka na 
preklesľovanie- 
kvety 

1 pretláčanie 
16 ks plastových podložiek na prekresľovanie, rozmer  
11x17 cm 

MŠ Vansovej 6  

podložka na 
preklesľovanie- 
vtáky 

1 pretláčanie 
16 ks plastoých podložiek na prekresľovanie, rozmer 
11x17 cm 

MŠ Vansovej 6 

podložky na 
prekresľovanie- 
hmyz  

1 pretláčanie 
6 ks plastových podložiek na prekresľovanie, rozmer 
18x18 cm 

MŠ Vansovej 6 

podložky na 
prekresľovanie- listy 

1 pretláčanie 
16 ks plastových podložiek na prekresľovanie, rozmer 
10x13cm 

MŠ Vansovej 6 

pochvalné pečiatky- 
smile 1 

1 pečiatky 
Pečiatky so smajlíkmi, ktoré sa môžu dávať za 
odmenu. Balenie obsahuje 12 ks pečiatok s rôznymi 
vzormi v plastovej krabičke. 

MŠ Vansovej 6 

Prstové farby  8 Prstové farby Sada 6 prstových farieb v kelímkoch MŠ Dolnočermánska 

Set desiatich šnúrok  4 
Pomôcky na 
prevliekanie 

Odolné šnúrky 1 m dlhé, potiahnuté plastom 
MŠ Dolnočermánska 
57 

Silón na navliekanie  1 
Pomôcky na 
prevliekanie 

Priehladný silón na naviekanie a vytváranie rozličných 
diel dĺžka 1 m 

MŠ Dolnočermánska 
57 

stojan na nožnice 3 nožnice Drevený stojan na nožnice s 12 otvormi. MŠ Vansovej 6 
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Šablóny snehové 
vločky 

1 
pomôcka na 
výtvarnú činnosť 

Balenie obsahuje 12 šablón snehových vločiek v 
rôznych tvaroch a veľkostiach, pričom zobrazujú 
reálne tvary z prírody. Vytvorte si zasneženú 
dekoráciu v triede alebo snehovú nádielku na 
rozličných výtvarných dielach Rozmer: 23 x 23 cm.  

MŠ Okružná 1 

Šikovné pastelky – 
zákl. farby 

6 
Výtvarné potreby 
Výtvarne pomôcky 

Balenie obsahuje 10 ks pasteliek v rôznych odtieňoch. MŠ Zvolenská 23 

Šnúrka na 
navliekanie 

3 
pomôcky na 
prevliekanie 

Balenie obsahuje 100 m šnúrky zo syntetickej kože. 
Slúži na navliekanie korálikov, výrobu náramkov, 
náhrdelníkov a iných doplnkov. 
Priemer šnúrky: 1,5 mm. Farba: červená, hnedá, čierna 

MŠ Vansovej 6 

Štetce s krátkou 
rúčkou - č.10 - 
ploché,sada 

5 štetce jedno balenie je sada  12 kusov,  17 - 20 cm 
MŠ Štefánikova 
trieda 128 

Štetce s krátkou 
rúčkou - č.12 - 
guľaté,sada 

5 štetce jedno balenie je sada  12 kusov,  17 - 20 cm 
MŠ Štefánikova 
trieda 128 

štetce s krátkou 
rúčkou č. 10  

1 výtvarné štetce balenie - 12 štetcov MŠ Belopotockého 2 

štetce s krátkou 
rúčkou č. 12  

1 výtvarné štetce balenie - 12 štetcov MŠ Belopotockého 2 

štetce s krátkou 
rúčkou č. 14  

1 výtvarné štetce balenie - 12 štetcov MŠ Belopotockého 2 

štetce s krátkou 
rúčkou č. 16  

1 výtvarné štetce balenie - 12 štetcov MŠ Belopotockého 2 

Tabuľa na papierovú 
rolku žltá  

4 
 Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Tabuľa sa dá upevniť na stenu.Súčasťou balenia je 
tabuľa, držiak na rolku papiera, rolka papiera s 
rozmerom 42 cm x 50 m, 2 lišty na pridržiavanie 
papiera a polička na pomôcky.Rozmery: 57,6 x 84 x 
12,3 cm. 

MŠ Zvolenská 23 

Trojhranné voskovky  8 
Voskovky, 
pastelky 

Nelámavé trojhranné voskové pastely 72 ks v balení 
MŠ Dolnočermánska 
57 

Trojhranné voskovky  1 farbičky 
Balenie obsahuje 72 ks pasteliek v 12 odtieňoch. 
Rozmer: 11 x 82 mm. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Umelá ihla na 
prevliekanie  

1 
Pomôcky na 
prevliekanie 

Sada 32 ihiel na prevliekanie 
MŠ Dolnočermánska 
57 

Valčeky so 
štruktúrou 

8 
Výtvarné potreby - 
Výtvarne pomôcky 

Sada pozostávajúca zo 4 špongiových valčekov s 
umelohmotnými rúčkami. Každý valček vytvára inú 
vzorku. Šírka 7 cm. 

MŠ Zvolenská 23 

Valčeky so 
štruktúrou  

1 VV pomôcky 
Balenie obsahuje 5 valčekov vyrobených z kombinácie 
gumy a plastu. Pomocou nich je možné vytvárať 
rozličné nekonečné štruktúry. Rozmer: 18 x 4,5 cm. 

MŠ Nábrežie 
mládeže 7 

Veľké pečiatky s 
počasím 

1 Pečiatkovanie 

10 ks pečiatok s tematikou počasia. Stabilné úchyty 
pre pohodlný úchop.  Priem pečiatky 7,5 cm. 

MŠ Párovská 36 

Viacúčelové pastelky 
3v1NEXUS GIANT 

3 
Nexus –Krok za 
krokom 

Robustné vodové pastely na kreslenie, maľovanie 
a čarovanie s farbami. 3v1 –pastelka, vodovka 
a voskovka. Balenie 12 ks. 

MŠ Zvolenská 23 

Vlnitá lepenka natur 3 vlnitý kartón 
Vlnitá lepenka v prírodnej farbe má rôzne možnosti 
využitia. Balenie obsahuje 
10 hárkov s rozmermi 50 x 70 cm. 

MŠ Vansovej 6 

Vlnitý kartón farebný 
3D 

4 vlnitý kartón 10 hárkov v 10. farbách, rozmer 25x35 cm MŠ Vansovej 6 

vodové farby 3 výtvarná činnosť   MŠ Platanová 3 

Voskové pastelky 2 výtvarná činnosť 
Voskové pastelky šesťhranné. 300 ks. Rozm. Výška 
11,5 cm. 

MŠ Golianova 1 

Voskovky 1 Výtvarný Voskové pastelky v jasných farbách. Majú veľmi MŠ Okružná 1 
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spotrebný materiál dobrú kryciu schopnosť. Balenie obsahuje 144 
voskoviek v 12 rôznych odtieňoch. Rozmery: dĺžka 
116 mm, priemer 14 mm.  

Voskovky  2 
Voskovky, 
pastelky 

Voskové pastelky v jasných farbách s veľmi dobrou 
krycou schopnosťou 144 ks 

MŠ Dolnočermánska 
57 

výkres A 4/200 ks 6 výtvarná činnosť  Bal.obsahuje 200 výkresov (g/m2). MŠ Platanová 3  

Výkres A3 3 
Výtvarný 
spotrebný materiál 

Výkresy A3 - ekonomické balenie Obsahuje 200 
výkresov (180 g/m2).  

MŠ Okružná 1 

Výkres A3/200 ks 6 výtvarná činnosť Bal.obsahuje 200 výkresov (g/m2). MŠ Platanová 3 

Výkres A4 23 Výtvarná činnosť Bal.obsahuje 200 výkresov (g/m2). MŠ Topoľová 6 

Výkres A4 6 
Výtvarný 
spotrebný materiál 

Výkresy A4 - ekonomické balenie Obsahuje 200 
výkresov (180 g/m2).  

MŠ Okružná 1 

Výkresy A 3 - 
ekonomické balenie 

2 výkresy Bal.obsahuje 200 výkresov (g/m2). MŠ Belopotockého 2 

Výkresy A 4 - 
ekonomické balenie 

2 výkresy Bal.obsahuje 200 výkresov (g/m2). MŠ Belopotockého 2 

Výkresy A3  4 
Výkresy,skicáre, 
farebné kartóny 

Ekonomické balenie 200 ks výkresov 
MŠ Dolnočermánska 
57 

Výkresy A4  4 
Výkresy,skicáre, 
farebné kartóny 

Ekonomické balenie 200 ks výkresov 
MŠ Dolnočermánska 
57 

Vzorkovače na 
papier  

2 
Výtvarné potreby 
Výtvarne pomôcky 

Sada obsahuje 3 ks vzorkovačov (hviezdičky, 
srdiečka, pásiky), ktoré dokážu špeciálnou technikou 
vtlačiť do papiera rôzne vzory a zmenia tak jeho 
povrch z hladkého na reliéfny. 

MŠ Zvolenská 23 

Vzorkovače na 
papier – vzorček 
11cm 

1 
Výtvarné potreby 
Výtvarne pomôcky 

Obohatia detskú fantáziu. Ľahko využiteľný zdroj na 
vytváranie výnimočných návrhov. 

MŠ Zvolenská 23 

 
 
 
 
 
 
 
 


