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Akákoľvek objednávka 
v súlade s obchodnými 
podmienkami (poštová, 
telefonická, elektronická) je 
záväzná. Objednávateľ sa 
zaväzuje túto objednávku 
pri doručení prebrať a 
uhradiť sumu uvedenú na 
faktúre v termíne splatnosti. 

Objednávkový formulár 
musí obsahovať všetky 
kontaktné údaje.

Spoločnosť TAKTIK 
Vydavateľstvo, s.r.o., sa 
zaväzuje prijať a spracovať 
každú platnú objednávku. 
O spracovaní objednávky 
informuje objednávateľa 
na e-mailovej adrese, ktorú 
uviedol pri objednávke.

Všetky ceny v tomto katalógu 
sú platné do vydania nového 
katalógu a sú vrátane DPH. 

TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
P. O. BOX 100
040 11  Košice

POŠTOU

TELEFONICKY

ELEKTRONICKY

tel.: 055/671 46 89
mobil: 0911 931 196
7.30 - 16.00 hod.

e-mail: taktik@taktik.sk
ESHOP: www.taktik.sk

OBJEDNÁVKY

AKO 
NAKUPOVAT
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Naším cieľom je byť Vaším nápomocným a spoľahlivým 
partnerom. Preto robíme maximum, aby ste boli s našimi 
službami a produktami spokojní.

Elektronická metodická príručka, v ktorých pri vybraných 
produktoch nájdete námety spolu s detailnými opismi rôznych 
vzdelávacích aktivít pre naplnenie výkonových štandardov 
stanovených v iŠVP.

Pri objednávke v minimálnej hodnote 800 € dostanete metodiku 
v tlačenej verzii pre všetky učebné štýly zdarma.

Pri objednávke didaktických pomôcok  v minimálnej hodnote 
200 €, dostanete bezplatnú pozvánku na vzdelávací seminár, 
ktorý organizujeme v spolupráci s odborníkmi s dlhoročnou 
praxou.

Každý učiteľ má iné preferencie. Preto si u nás môžete vybrať 
formu úhrady, ktorá Vám najviac vyhovuje.  Či už poštovou 
poštovou poukážkou, prevodom, priamym vkladom na účet, 
alebo platbu v hotovosti pri prebratí balíka.

Šetríme nielen Váš čas, ale aj peniaze. Každý balík Vám 
doručíme kuriérom priamo až do školy. A to úplne bezplatne.

PLUSY A BONUSY
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  Metodické námety 
k plneniu výkonových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách prostredníctvom didaktických pomôcok uvedených
v katalógu TAKTIK.

      Vážení učitelia materských škôl. Vydavateľstvo Taktik Vám okrem didaktických pomôcok ponúka 
aj metodické námety na ich využitie pri plnení povinných vzdelávacích štandardov s akcentom na 
výkonové štandardy uvedené v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne 
vzdelávanie v materských školách.

      Metodický materiál vypracovali odborníčky na predškolské vzdelávanie prehľadným spôsobom, 
ktorý poskytne praktickú pomoc pri realizácii výkonových štandardov vzdelávacích oblastí. Vzhľadom na 
skutočnosť, že ŠVP ako záväzný dokument odporúča cca 30 cielených vzdelávacích aktivít dopoludnia 
v priebehu jedného mesiaca, určite bude pre Vás ako praktických pedagógov prijateľné, že sme 
v jednotlivých častiach tohto materiálu okrem výkonových štandardov preferovanej vzdelávacej oblasti 
uviedli výkonové štandardy z ďalších vzdelávacích oblastí, ktoré je možné v rámci jednej aktivity plniť. 
Nakoniec, aj v ŠVP sa konkrétne uvádza: „Vzdelávacie oblasti sú navzájom prestupné a ciele jednej 
z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí. Na úrovni plánovania 
obsahu vzdelávania je možné vzájomné prelínanie vzdelávacích oblastí, či dokonca ich integrácia.“ 
(ŠVP, 2015, s. 8)

Metodický materiál je spracovaný podľa prehľadnej šablóny, ktorá obsahuje:
- Názov a stručný popis didaktickej pomôcky.
- Celkový počet oblastí a výkonových štandardov, ktoré didaktická pomôcka pomáha plniť.
- Konkrétne oblasti, podoblasti a výkonové štandardy, ktoré didaktická pomôcka pomáha plniť.
- Úlohy, ktoré plnia deti, sú transformované výkonové štandardy vo vlastnom výkone detí.
- Návrh aktivity/aktivít, ktorou/ktorými sa plnia niektoré uvedené výkonové štandardy. Čísla výkonových     
  štandardov uvádzajú, ktoré konkrétne to sú. Každá aktivita je spracovaná metodológiou motivácia/
  expozícia/fi xácia.
- V poznámke sú uvedené dôležité pripomienky, resp. usmernenia.

K metodickému využitiu didaktických pomôcok sú uvedené aktivity vo forme návrhu a to iba k niektorým 
uvedeným výkonovým štandardom. Dôvodom je ponechanie dostatočného priestoru na vlastnú tvorivú 
aktivitu učiteľky. Rovnako učiteľka z časti „Deti plnia“ vyberá, resp. prispôsobuje obtiažnosť na základe 
úrovne detí. Predložené výkonové štandardy a úlohy pre deti sú variabilne plnené s využitím konkrétnej 
didaktickej pomôcky.

      Netradične doplnené využitie uvedených didaktických pomôcok pri rozvoji detí predškolského veku 
v ďalších oblastiach robia tento materiál nadštandardným. Ide o oblasti, o ktorých predpokladáme, že sa 
im v blízkej budúcnosti bude venovať ešte väčšia pozornosť ako doposiaľ. O možnosti využitia didaktickej 
pomôcky v niektorej z týchto oblastí napovie ikonka uvedená vpravo hore pri obrázku didaktickej 
pomôcky. Ide o Práva detí, Trvalo udržateľný rozvoj so záberom na prostredie a vzťahy a Rozvoj 
mozgu ako vytváranie potenciálu dieťaťa pre jeho ďalší, optimálnejší rozvoj. Posledne menovaným sa 
zaoberá napr. NTC – systém učenia.

      Pre lepší prehľad o obsahu a možnosti využitia tohto metodického materiálu sme spracovali zoznam 
didaktických pomôcok, pri ktorých je uvedený počet nami navrhovaných  využiteľných vzdelávacích 
oblastí a výkonových štandardov s priamym preklikom na danú stranu v e-knihe.

      Sme presvedčení, že učiteľky, ktoré sa rozhodnú využiť nami predložený materiál, budú plniť ŠVP 
efektívnejšie a zároveň s menšou námahou vynaloženou na prípravu pedagogického procesu.
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Plastické puzzle
Táto aktivita pomáha zvyšovať a upevňovať koordináciu rúk a zraku, priestorové vnímanie, vnímanie a rozlišovanie tvarov 
a farieb, rozumové chápanie, pozornosť dieťaťa, sústredenie. Okrem toho puzzle pomáhajú deťom získavať vedomosti o 
témach, ktoré sa v puzzle vyskytli.

6 druhov ovocia | 6 obrazcov | 20 kusov z plastu | Vek: 2 - 4 roky                                                    
Sada 6 rôznych druhov ovocia (každé sa skladá z 3 až 5 kusov) s príslušnými vzormi 
pre jednoduché zloženie.

6 zvierat | 6 obrazcov | 20 kusov z plastu | Vek: 2 - 4 roky                                                                
Plastový obal so 6 zvieratami (každé sa skladá z 3 až 5 dielov) a 6 vzorov. 

6 druhov dopravy | 6 obrazcov | 20 kusov z plastu | Vek: 2 - 4 roky                                                             
Tradičné spôsoby dopravy predstavené prostredníctvom 6 vozidiel (z 3 až 5 dielov) 
spolu so siluetovými modelmi.                 

zima - plastové puzzle | Rozmer 21x21 cm | Vek: 2 - 5 rokov 
12 kusov z hrubšieho odolného plastu                                                      

jeseň - plastové puzzle | Rozmer 21x21 cm | Vek: 2 - 5 rokov 
12 kusov z hrubšieho odolného plastu   

jar - plastové puzzle | Rozmer 21x21 cm | Vek: 2 - 5 rokov 
12 kusov z hrubšieho odolného plastu   

leto - plastové puzzle | Rozmer 21x21 cm | Vek: 2 - 5 rokov 
12 kusov z hrubšieho odolného plastu   

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť                                                                    
2. Človek a príroda - živočíchy                                                       
3. Človek a spoločnosť - dopravná výchova                                                            
4. Zdravie a pohyb - zdravie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunkácia - artikulácia a výslovnosť                                                        
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť                                                                                          
3. Človek a príroda - vnímanie prírody   
4. Človek a spoločnosť - orientácia v čase

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky 
a hláskové skupiny. 
2. Identifi kuje rôznorodosť živočísnej riše.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky 
a hláskové skupiny.                                                     
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety 
a súvetia.                                                                                
3. Uvedie príklady, kde všade v prírode sa nachádza voda. 

Plastické puzzle - ročné obdobia

KATALÓG 2015/2016

€ 13,50

€ 7,50

€ 13,50

€ 14,20
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NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania                                                                          
2. UK - Výtvarná výchova - syntézia (medzizmyslové vnímanie)

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - poznávanie funkcií písanej reči                                                                                                       
2. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných konvencií

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - koncept tlače a znalosť knižných konvencií                                                                  
2. Výtvarná výchova - práca s tvarom na ploche

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyby dlane a prstov (horný a dolný 
oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá osmička).
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyb zápästia (vertikálne línie, 
horizontálne línie, krivky, slučky).
1.3 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od 
podložky je primeraná.                                                                                             
2. Rozlišuje rôzny charakter povrchov.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá.                                                                                           
1.2 Uvedie jednoduché príklady dôležitosti písanej reči.                                                                                                        
2. Identifi kuje niektoré písmená abecedy.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Identifi kuje niektoré písmená abecedy.                      
2. Dotvára tvary kresbou (maľbou).

Set abecedných pečiatok
Pútavý a zábavný vzhľad pre mladých umelcov. Pečiatky majú veľké rukoväte pre 
ľahšie používanie. Motivujú manuálnu zručnosť a tvorivosť, prirodzenou cestou 
podporujú vnímanie tvarov a rozvoj slovnej zásoby ako aj jazyk samotný. Pečiatky je 
možné používať s akýmkoľvek druhom farby. Dodávajú sa v priesvitných škatuľkách.

27 pečiatok | Rozmer - priemer 6 cm | Vek: 3 - 6 rokov  

Zmazovací tablet
Tabuľky na nekonečné kreslenie a písanie. Súčasťou balenia je guma na tabuľu a 
rôzne tvary. Súčasťou sú aj rôzne modely na prekresľovanie.

Kresliaca tabuľka | 6 modelov | Rozmer: šírka 39 cm | Vek: 3 - 6 rokov 

Magnetická písmenková tabuľka
Rozmer: 30x26 cm | Vek: 3 - 6 rokov
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€ 29,00

€ 14,20

€ 19,80
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Bábiky
Nasledujúca sada bábik je zaujímavou didaktickou pomôckou na výchovu v ranom 
štádiu a pomáha dieťaťu pochopiť koncepty ako: rodina, rôzne skupiny obyvateľov, 
základné pravidlá vo vzťahoch a spolunažívaní, učia tolerancii k pohlaviam a rasám. 
Hlava, ruky a nohy bábiky sú spojené tak, aby poskytovali dobrú pohyblivosť. 
Končatiny sú hermetické, preto je možné bábiky umývať a kúpať. Vhodné najmä na 
kolektívnu hru.

Európsky typ: chlapec | Rozmer: 32 cm | Vek: 1 - 6 rokov 

Africký typ: chlapec | Rozmer: 32 cm | Vek: 1 - 6 rokov                                                                 

Ázijský typ: dievča | Rozmer: 32 cm | Vek: 1 - 6 rokov

Bezpečnostné riziká v domácnosti | Vek: 3 - 7 rokov               

Bezpečnostné riziká na ulici | Vek: 3 - 7 rokov 

Zdvorilosť, slušnosť | Vek: 3 - 7 rokov 

Životné prostredie, ekológia | Vek: 3 - 7 rokov 

Každé balenie obsahuje: 24 magnetických kartičiek 5x3 cm | 2 tabuľky 30x20cm     

Magnetické obrázkové tabuľky
Táto sada stolových hier učí, ako najlepšie vykonávať každodenné aktivity. Hra podporuje jazykové aktivity - predstavuje rôzne 
nápady na riešenia nebezpečných situácií. Poskytuje 4 ilustrované scény nesprávnych alebo chybných údajov. Po ich určení je 
možné opraviť ich pomocou magnetických žetónov, na ktorých sú zobrazené správne riešenia.

KATALÓG 2015/2016

€ 12,70

€ 17,50

• Bábiky sú pohyblivé a parfumované.
• Vyrobené z vinylu, mäkkej látky a pružného tela.
• Bábiky so správnou anatómiou.

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie                                                  
2. Človek a spoločnosť - režim dňa, základy etiky, ľudské emócie a vlastnosti                                                          
3. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi i 
dospelými.

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunkácia - koncept tlače a znalosť knižných 
konvencií                                                                          
2. Človek a spoločnosť - režim dňa                                  
3. Zdravie a pohyb - zdravý životný štýl                                 
4. Človek a spoločnosť - dopravná výchova                                                               
5. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.                                                                                     
2. Opíše režim dňa.
3. Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.                                                                           
4. Identifi kuje zdravie ohrozujúce situácie.                                 
5. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, 
uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.).
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Obsah: 30 kartičiek (6 tém, na každú 5 kartičiek)
Rozmer škatuľky: 280x200x50 mm | Vek: +4 roky
Každé dieťa sa môže kedykoľvek nečakane ocitnúť v núdzi. Ale čo treba v takýchto 
situáciách robiť? Koho môžeš požiadať o pomoc?

Obsah: 30 kartičiek (6 tém, na každú 5 kartičiek)
Rozmer škatuľky: 280x200x50 mm | Vek: +4 roky
Preberanie zodpovednosti za seba a ostatných - to je otázka, ktorej deti čelia každý 
deň. Deti sa musia naučiť preberať zodpovednosť a starať sa aj o svoje zvieratká.

Prasa

Krava

Kôň

Kohút

Karty - Povedz mi „Nehody“
Objavuj, uč sa a sprostredkuj. Jednotlivé kartičky s témami sa jednoducho rozlišujú 
vďaka špecifi ckým farbám rámčeka. Na každú tému je päť kartičiek, ktoré je potrebné 
správne usporiadať. Spôsob samokontroly na ich zadnej časti pomáha nájsť riešenia. 
Pomocou puzzle sa deti môžu oboznamovať s rôznymi každodennými situáciami. 

Karty - Povedz mi „Povinnosti“

Moja prvá ručná bábka
Maňušky - domáce zvieratá. Pri pohľade na tieto zvieratá na farme 
detské oči zažiaria. Tieto multifunkčné zvieratká sa môžu používať na 
hranie alebo ako bezpečnostná deka. Otvor v zadnej časti umožňuje 
hrať sa na troch prstoch. Podporuje hravú fantáziu a motorické zručnosti 
a zároveň stimuluje prvé slová a vety.                                                                         

Veľkosť: 260x230x100 mm | Vek: +3 roky
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€ 35,00

€ 35,00

€ 8,80

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu - slovná zásoba     

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie explicitného významu textu - slovná zásoba                                                     

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu                                                                           
2. Človek a príroda - živočíchy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. o udalostiach, deji, faktoch, 
informáciách a i.).

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. o udalostiach, deji, faktoch, 
informáciách a i.).

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v kresbe, v pohybových a 
dramatických hrách a iných činnostiach.
2.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše (napr. rozlišuje lesnú zver, 
domáce zvieratá, vodné živočíchy atď.).
2.2 Identifi kuje niektoré životné prejavy živočíchov (pohyb, dýchanie, 
starnutie a pod.).
2.3 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
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Našich 5 zmyslov a životné prostredie
Obrázkové LOTTO. Táto hra objasňuje a inšpiruje rôzne možnosti vnímania našich 
5 zmyslov. Vek: +4 roky

Obsah:                                                                                        
1 drevená škatuľa (194x148x89 mm)
48 drevených škatuliek (64x64x6,5 mm)
2 kocky so symbolmi

Grafomotorické tabuľky
Tabuľky na písanie a učenie.
Už v škôlke je písanie na tabuľky možnosťou, ako precvičovať pohyb rúk u dieťaťa, 
ktorý bude neskôr dôležitý pre písanie. Vek: +4 roky

Obsah balenia:                                                                                                                                       
1 drevená škatuľka s vekom (300x270x78 mm)
5 drevených tabuliek s rôznymi vzormi                                                                                       
5 písacích pomôcok na učenie (2 perá, 1 gombík, 2 posunovače)

Grafomotorické tabuľky s číslami
Naše inovatívne nástenné pomôcky pre deti vo veku od 3 rokov trénujú svalstvo, 
podporujú motorické zručnosti a zlepšujú koordináciu. Vek: +4 roky

KATALÓG 2015/2016

€ 49,90

€ 85,00

€ 39,90

1044 1045čísla 1 - 5 čísla 6 - 0

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť                                                                                         
2. Človek a príroda - človek                                                  
3. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti                                                    

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania                                                    

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - grafomotorické predpoklady písania                                                      

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.                                                                                
2. Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie, trávenie, pohyb, 
krvný obeh, zmyslové vnímanie.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyby dlane a prstov (horný a dolný 
oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá osmička).
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyb zápästia (vertikálne línie, 
horizontálne línie, krivky, slučky).
1.3 Pri kreslení a pri grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí 
od podložky je primeraná.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyby dlane a prstov (horný a dolný 
oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá a stojatá osmička).
1.2 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce si pohyb zápästia (vertikálne línie, 
horizontálne línie, krivky, slučky).



záhradník Tomáš | Rozmer 250x340 mm | Vek: +3 roky

kapitán Marko | Rozmer 250x340 mm | Vek: +3 roky
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1040

Zvieracie čiapky - sada 5 ks
Tieto veselé farebné zvieracie čiapky ponúkajú deťom veľkú zábavu. Strih čiapky 
dokonale sadne na detskú hlavičku, preto čiapka pohodlne sedí v priebehu celej hry.
Vhodné pre obvod hlavy do 54 cm | Motívy: tučniak, papagáj, krokodíl, lev, tiger
Vek: +3 roky

€ 19,90

4051

1035

1033

1034

Duo puzzle - dvojice obrázkov
Hra učí deti uvedomovať si problémy životného prostredia a dopad, ktorý majú na 
životné prostredie vo svete. 

Dou puzzle | Rozmer 15x8 cm | Odolný hrubší plast, umývateľný
Vek: 3 - 6 rokov

Jednotlivé maňušky - pracovné profesie
Naše ručné bábky „Profesionáli“ podporujú detskú predstavivosť, ale aj motivujú k 
rozprávaniu krátkych príbehov. 

Sada 8 maňušiek - rozprávkové postavy
Sada maňušiek - rozprávkové postavy - 8 kusov | Vek: +3 roky

€ 16,20

€ 90,00

€ 9,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - mediálna výchova           
2. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - porozumenie implicitného významu textu

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť                                                                                        
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť 
prejavu prispôsobuje situácii.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Má predstavu o skutočnej a virtuálnej realite.                                                                                                                               
2. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v kresbe, v pohybových a dramatických hrách 
a iných činnostiach.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v kresbe, v pohybových a 
dramatických hrách a iných činnostiach.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.                                                                                 
2.1 Identifi kuje pozitívne ľudské vlastnosti.       
2.2 Identifi kuje negatívne ľudské vlastnosti.
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Hracia sada s kladivkami, 5 dielov
Hracia sada s kladivkami, 5 dielov | Rozmer: 22,2x14,6x9,5 cm         
Vek: +3 roky                                                                                                                           

Obsah:
5 korkových kartičiek
5 kladiviek
180 kovových klinčekov
180 drevených tvarov

Sada na navliekanie gombíkov - 120 dielov
Nasledujúce hry boli navrhnuté na podporu rozvoja akútnej psychometriky, 
koordinácie jednotlivých zručností za pomoci rúk a zraku a na základné rozlišovanie 
tvarov a farieb.

120 gombíkov + 5 šnúrok v rôznych farbách                                                                                                                     
Veľkosť: 7 cm | Vek: +3 roky

Logické pracovné listy navliekania gombíkov
Logické pracovné listy navliekania gombíkov - 12 dielov                                                                                                                                           
Veľkosť: 30x21 cm | Vek: +3 roky

KATALÓG 2015/2016

€ 15,00

€ 8,60

€ 41,80

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, geometria a meranie                                                                       
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské zručnosti    

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, geometria, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, geometria, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.                                                                                
1.2 V skupine tvarov identifi kuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.                                                                                                                            
2.1 Podľa návrhu zhotoví daný predmet.
2.2 Má jednoduché užívateľské zručnosti predmetov dennej potreby v domácnosti a aj 
elementárnych pracovných nástrojov v dielni či záhrade.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť.                                                                                                         
1.2 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.
1.3 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť.                                                                                                         
1.2 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.



3006

3007

3008

3013

SQUIGZ
                                                                                                                                            
Zatlačte na dve prísavky Squigz. Pripájajte ich k sebe alebo k akémukoľvek 
pevnému neporóznemu povrchu. Ohýbajú sa. Priliepajú sa. Squigz 
podporujú kreativitu, jemné motorické zručnosti, interakciu, hravú 
experimentáciu a zároveň sú relaxom a zmyslovou stimuláciou.

24 kusov | Veľkosť: 19x11 cm | Vek: +3 roky

SQUIGZ - logické karty
                                                                                                                                            
12 ks | Rozmer: 30x21 cm | Vek: +3 roky

WEDGITS hranoly - aktivita pre deti
Sada zahŕňa prenosnú tašku, 20 stavebných blokov v základných farbách, podložku 
na stavanie a exkluzívnu sadu 48 kartičiek. Je to skvelá kombinácia, ktorá pomáha 
deťom učiť sa stavebným zručnostiam a zdokonaľovať ich.

Vek: +3 roky

Hra s číslami  (magnetické doplňovačky + obrázky) 

Učte sa hravou formou pomocou sady fi gúrok od 1 do 10. Počítajte smerom nahor aj 
nadol, po dvoch s fi gúrkami od 1 do 10.  

Škatuľka 34x23x3 cm | Vek: +4 roky
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€ 39,00

€ 8,60

€ 64,70

€ 40,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie 
2. Matematika a práca s informáciami - geometria

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie 
2. Matematika a práca s informáciami - geometria

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie  
2. Matematika a práca s informáciami - logika

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Podľa návrhu zhotoví daný predmet.
2. Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa 
predlohy, podľa pokynov, na danú tému. 

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Podľa návrhu zhotoví daný predmet.
2. Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa predlohy, 
podľa pokynov, na danú tému. 

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Podľa návrhu zhotoví daný predmet.
2.1 Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa predlohy, 
podľa pokynov, na danú tému. 
2.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1  V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine.
1.2  V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom.



4004€ 12,60
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Dedina - hra
• Obrovský pružný koberec na hranie (65x65 cm)
• Originálne témy: spolupráca, bezpečnosť, jedlo, občianske vzťahy, životné 
prostredie
• Pevnosť: povrch z polyesteru, vybavený vrchnou časťou z latexu s protišmykovým 
vyhotovením

Obsah:
1 pružný koberec | 1 kocka (od 1 do 6) | 55 kartičiek | 6 drevených fi gúrok
1 návod s pravidlami hry 
Každý hráč musí do správneho odpadkového koša odhodiť kartičky, ktoré predstavujú 
príslušnú kategóriu odpadu. 
2 - 6 hráčov | Vek: +5 rokov

Reťaze
Nasledujúca séria hier bola navrhnutá na podporu rozvoja akútnej psychometriky, 
koordinácie jednotlivých zručností za pomoci rúk a zraku a na základné rozlišovanie 
tvarov a farieb. Predstavujeme vám túto kolekciu ako výborného pomocníka na rozvoj 
detskej pozornosti a sústredenosti, napomôže rozvoju čítania a upevní porozumenie 
a rozumové vnímanie.

Neoceniteľné spájacie prvky. Svojím dizajnom umožňujú jednoduchú manipuláciu 
a spájanie. Ich súčasťou je sada farebných pracovných listov s 22 aktivitami so 
zameraním na vytváranie radov a klasifi káciu. Vek: 2 - 5 rokov

KATALÓG 2015/2016

€ 12,60

€ 20,10

€ 51,80

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy                                                                                                
2. Človek a svet práce - materiály a odpad

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, čísla a vzťahy, logika

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. V obore do 10 určí počítaním po jednom počet objektov v skupine.                                                                                                          
2. Vymenúva a skúma človekom upravené materiály.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Odhadom aj meraním porovná dva objekty podľa veľkosti určeného rozmeru 
(dĺžka, výška, šírka, hrúbka).                                                                     
1.2 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 2 - 4 objekty.                                                                                            
1.3 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

balenie 60 kusov

balenie 120 kusov

Maxi reťaz - navliekačka
                                                                                                                                            
Sada vzájomne prepojiteľných dielikov špeciálne navrhnutých pre malé rúčky v 
rôznych farbách a vzoroch. 
12 modelových kariet | 24 kusov | Vek: 2 - 5 rokov

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.



4028

4029

4030

Farebné lopty
                                                                                                                                                      
Tento abakus zahŕňa pevné farebné diely zaoblených tvarov. Hračka pomáha rozvíjať 
priestorovú orientáciu, logické myslenie a koordináciu pohybu. Model hry z 24 aktivít 
rozvíja schopnosť klasifi kácie a radenia.
28 gúľ | 24 modelových kariet | Rozmer: 21 cm | Vek: 3 - 6 rokov 

Geometrické disky - farebné tvary
Tento abakus zahŕňa pevné diely rôznych farieb a geometrických tvarov. Hračka 
podporuje fyzický a duševný rozvoj dieťaťa, ako aj rozvoj pozornosti a logického 
myslenia. Pevné dieliky pomáhajú rozvíjať zručnosť.           
12 vzorových aktivít na rozvoj zručností triedenia | 12 modelových kariet
50 geometrických tvarov | Rozmer: 21 cm | Vek: 3 - 6 rokov

Aktivita rúk
Komplexná hra, ktorá okrem cvičení podporujúcich a motivujúcich k rozvoju chápania 
radov a delenia napomáha pochopeniu priestorových vzťahov, ako pravá a ľavá ruka 
(18+18). Stimuluje pochopenie významu čísel a ich grafi ckého znázornenia. Každá 
ruka má reliéfne číslo a počet zodvihnutých prstov naznačuje rovnaký počet. Otvory 
na navliekanie zodpovedajú rovnakému číslu. Obsahuje pracovné karty a špagáty.                  

36 kusov | 5 šnúr | 12 modelových kariet | Vek: 3 - 6 rokov
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€ 12,70

€ 8,50

€ 8,70

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1  V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom.
1.2  Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa zisteného 
počtu objektov v skupinách.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1  V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom.
1.2  Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa zisteného 
počtu objektov v skupinách.
1.3  Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1  V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine.
1.2  Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.
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Aktivita gombíky
Veľké gombíky s 1 až 5 otvormi v jasných farbách. Ideálne na rozvoj schopnosti 
radenia a triedenia, ako aj matematických a motorických zručností. Každý gombík 
má reliéfne číslo a svoj ekvivalent v slepeckom písme. Sada zahŕňa pracovné listy na 
jednotlivé aktivity a 5 dlhých šnúrok.

40 kusov | 5 šnúr | 12 modelových kariet | Vek: 3 - 6 rokov

Geodoska
V 6 rôznych farbách, každá so 180 farebnými elastickými pásmi. Predná časť má 
25 kolíkov vo forme štvorca (5x5) a zadná časť v tvare kruhu (24+5).              

 6 kariet 15x15 cm | 120 gumičiek | 16 modelov | Vek: 5 - 9 rokov

Logické bloky
Táto hra umožňuje rozvoj schopnosti rozoznávať tvary, veľkosti, hrúbku a farby a 
zdôvodňovať rozlišovanie.
5 základných tvarov: kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik a šesťuholník, každý z nich v 
2 veľkostiach, 2 hrúbkach a 3 farbách.        

60 kusov | Rozmer: šírka 21 cm | Vek: 3 - 6 rokov

Farebné tvary
2 polygóny, z ktorých môžete vytvoriť nekonečný rad 3-rozmerných mnohostenov a 
telies. 

150 kusov | Vek: 5 - 9 rokov

KATALÓG 2015/2016

€ 27,30

€ 29,90

€ 34,80

€ 8,70

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika                                                                                                 
2. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.
1.2 Vytvorí podľa daného vzoru alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozumie pojmom čiara, kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, guľa, kocka.
1.2 Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine tvarov identifi kuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2 Rozriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine tvarov identifi kuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
1.2  Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa predlohy, 
podľa pokynov, na danú tému. 



4035

4036

4037

Sada 5 farebných pentamín
                                                                                                                                            
Podporujú aktivity spojené s výberom, asociáciou, rozlišovaním tvarov a farieb, 
porovnávaním a napomáhajú chápaniu dvojrozmerných a trojrozmerných konceptov.
Súčasťou je kompletný sprievodca modelmi s odpoveďami.
Skvelá povrchová úprava. 
60 kusov | Rozmer: výška 15 cm | Vek: +5 rokov

Magnetický tangram 
                                                                                                                                                      
Podporuje uvažovanie a matematickú analýzu, čím umožňuje dieťaťu rozvíjať logické 
myslenie a pozorovateľský talent.  

Rozmer: šírka 11 cm | Vek: 5 - 8 rokov

Set 100 kociek a aktivít
Sada 20 ilustrovaných pracovných zošitov, ktoré sú určené na rozvoj rôznych aktivít 
s cieľom podporiť nadobudnutie prvých vedomostí v matematickej logike. Pripojiteľné 
kocky je možné použiť ako univerzálny spájací prvok v rôznych oblastiach:

· Rozdeľovanie plochy
· Identifi kácia v mriežke a analýza charakteristík
· 3D reprodukcia
· Symetria a priestorová organizácia

100 kociek | 20 pracovných listov | Rozmer kocky: 2 cm | Vek: 3 - 6 rokov 
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€ 24,10

€ 6,60

€ 23,20

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozumie pojmom a spojeniam vzor, pravidlo, je to pravda, nie je to pravda, viac, 
menej, rovnako, najviac, najmenej, veľa, málo.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Rozumie pojmom a spojeniam vzor, pravidlo, je to pravda, nie je to pravda, viac, 
menej, rovnako, najviac, najmenej, veľa, málo.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom.
1.2 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.
1.3 Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa predlohy, 
podľa pokynov, na danú tému.
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Objemové telesá
Je možné naplniť ich pieskom, ryžou alebo akýmkoľvek podobným materiálom a 
naučiť sa tak vnímať kvantitatívne vzťahy.  

6 kusov | Rozmer: max. 10 cm | Vek: 3 - 6 rokov

Vrstvená skladačka puzzle „Auto“
5 vrstiev | Rozmer: 145x145x18 mm | 4 kusy | Vek: +2 roky

Match&Mix „Doprava“ (Spájaj a miešaj) 
Táto skladačka puzzle pre najmenšie deti ponúka rôzne možnosti hry. Kúsky môžu 
spájať do jednej skladačky, skladať vymyslené autíčka alebo sa jednoducho hrať na 
pamäť a hľadať správne predné a zadné časti áut.

30 kusov | Rozmer: 336x289x9 mm | Vek: +2 roky 

Nájdi Montiho 
Hra na hľadanie mačky je dobrou pamäťovou hrou, v ktorej má dieťa zistiť, kde sa 
schovala mačka.
Obsah: 1 mačka, 1 posteľ, 1 vankúš, 1 prikrývka, 34 fotokartičiek
1 drevená tabuľka, 1 kocka so symbolom | Veľkosť škatule: 245x245x60 mm                                                                                               
Vek: +4 roky

KATALÓG 2015/2016

€ 12,90

€ 14,90

€ 25,90

€ 17,50

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria, logika, čísla a vzťahy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informácia - logika

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Zistí, pomenuje a približne vymodeluje guľu, kocku, valec.
1.2 Ukáže steny kocky. Ukáže na nich, kde je vrchol a kde je hrana.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 2 až 4 objekty.
1.2 Pri porovnávaní objektov určí objekt s najväčším zvoleným rozmerom.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pomocou slov a slovných spojení ako sú prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, 
predposledný, hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na, v, vpravo, 
vľavo, v strede, v rohu opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov.



1020

1025

1024

Martello   
                                                                                                                                            
S kúskom šikovnosti a fantázie môžete vytvoriť rôzne drevené tvary a zložiť ich do 
jasne sfarbených obrázkov. Pomocou dreveného kladivka a klincov pripevníte tvary 
ku korkovej tabuľke.

Obsah: 2 korkové tabuľky (290x208x9 mm) | 73 drevených tvarov 
2 drevené kladivká | 100 klincov | Veľkosť škatule: 316x212x45 mm                                                                                                             
Vek: +4 roky

Magické kocky 
                                                                                                                                                      
Čarovná kocka je ideálnou hrou pre deti a dospelých, ktorí radi skladajú hádanky a 
švindľujú. 3D box umožňuje hráčom meniť úrovne a tým vytvárať všestranné výzvy a 
riešenia pre najlepších hráčov.

Obsah: 1 škatuľa (220x100x45 mm) | 8 farebných dielov | 1 návod | 1 manuál s 
pokynmi | Vek: +4 roky

ToPoLoGo „Geo“ 
Okrem voľnej hry so stavebnými dielikmi je možné použiť kartičky rozdelené do troch 
úrovní obtiažnosti, čím je možné zadať úlohy a pokyny na ľahšie alebo náročnejšie 
stavby. Hraj sa a rozprávaj – ToPoLoGo “Geo” ponúka ďalšiu komunikačnú formu 
hry. Pomocou roletky jedno dieťa opisuje komponenty a ich pozíciu druhému dieťaťu. 
To sa potom pokúša pochopiť opis a postaviť podľa neho konštrukciu. Schopnosť 
komunikovať a rozvoj reči sú dôležitými kompetenciami, ktoré hra ToPoLoGo “Geo” 
pomáha rozvíjať.

Obsah: 1 drevená škatuľa (248x248x120 mm) s posuvným vekom 
52 stavebných dielov | 30 obrázkových kartičiek (3 úrovne náročnosti)
1 držiak na karty | 2 držiaky na obrazovku | Vek: +3 roky
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€ 25,10

€ 39,90

€ 79,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika, geometria a meranie, čísla a vzťahy                                                                       
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské zručnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika                                                                               
2. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - geometria a meranie, logika                                                                              
2. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V skupine tvarov identifi kuje kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.                                                                                                    
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.                                                                                                  
2.1 Podľa návrhu zhotoví daný predmet.
2.2 Má jednoduché užívateľské zručnosti predmetov dennej potreby v domácnosti a 
aj elementárnych pracovných nástrojov v dielni či záhrade.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa predlohy, 
podľa pokynov, na danú tému.
2. Podľa návrhu zhotoví daný predmet.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Ukáže steny kocky. Ukáže na nich, kde je vrchol a kde hrana.                                                                                         
1.2 Postaví stavbu z primeraného množstva stavebnicových dielcov podľa predlohy, 
podľa pokynov, na danú tému.
2. Podľa návrhu zhotoví daný predmet.



1027

1028

1032

1026
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Čo chýba?  
Hráči sa pokúšajú položiť drevenú kartičku vedľa príslušnej škatuľky na plastovej 
kartičke, ktorá ukazuje predmet chýbajúci na nej.
Obsah: 1 drevená škatuľka (280x145x50 mm) | 16 drevených kartičiek
4 plastové tabuľky | Vek: +4 roky

Pyramidix
Pyramidix je 3-dimenzionálna skladačka puzzle určená na rozvoj chápania číselných 
a kvantitatívnych vzťahov, ako aj vnímania a sústredenia.
Obsah: 10 drevených tabuliek s 55 dielikmi puzzle
Rozmery: 235x235x90 mm | Vek: +5 rokov

ABACO 
Hráči hádžu 2 kockami a pri každom hode si zoberú toľko drevených panáčikov, koľko 
bodiek ukáže kocka, a tie umiestňujú v rade za sebou v rovnakej farbe, aká je na 
druhej kocke. Víťazom je ten, kto prvý zaplní svoju tabuľku.
Obsah: 1 drevená škatuľka (250x237x60 mm) | 4 drevené tabuľky
205 drevených panáčikov | 1 farebná kocka | 1 kocka s bodkami | Vek: +4 roky

Farebné cukríky 
Hráči hádžu tromi farebnými kockami a ich úlohou je čo najrýchlejšie nájsť sladkosť, 
ktorá sa zhoduje s hodenou farebnou kombináciou. Tri variácie hry určujú jej víťaza.

Obsah: 41 farebných drevených sladkostí (70x25 mm) | 1 podložka (ø 450 mm)
3 farebné kocky | Veľkosť škatule: 225x225x50 mm | Vek: +4 roky

KATALÓG 2015/2016

€ 49,90

€ 41,00

€ 19,90

€ 29,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika                                          
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a spisovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - logika

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Naformuluje jednoduché tvrdenie. Rozhodne o pravdivosti jednoduchých tvrdení.
1.2 Rozumie pojmom rovnaký, taký istý, iní, odlišný.
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozumie týmto pojmom a symbolom: jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 
deväť, desať, počet, odobrať, pridať, oddeliť, dvojica.  
1.2 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 V obore do 10 určí počítaním po jednom počet objektov v skupine.
1.2  Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
1.2 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou.   



3015

4026

3016

4027

3017

4025

ČLOVEK A PRÍRODA

Pečiatky   
                                                                                                                                            

Hra na asociácie     
                                                                                                                                            
Cieľom oboch hier je pomáhať rozvíjať pozorovacie schopnosti, sústredenosť, 
rozširovanie slovnej zásoby a základných vedomostí o hlavných témach.
Veľké diely vyrobené z hrubého plastu, ktoré zahŕňajú cvičenia na vlastnú opravu.

Magnetická tabuľka - zvieratá   
                                                                                                                                                      
Magnetická hra, v ktorej deti musia ukladať zvieratká do lesného prostredia, v ktorom 
žijú. Deti takto získavajú identifi kačné a klasifi kačné zručnosti a rozvíjajú svoj záujem 
spoznávať prírodu. Na druhej strane magnetickej tabule je čierny povrch na kreslenie 
a písanie kriedou.

Rozmer: 30x26 cm | Vek: 3 - 6 rokov
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€ 9,80

€ 16,20

€ 20,90

€ 15,80

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Umenie a kultúra - VV - spontánny výtvarný prejav                                                                                                    
2. Človek a príroda - živočíchy                                                     
3. Človek a spoločnosť - dopravná výchova 
4. Jazyk a komunikácia - koncept tlače

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
2.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 
2.2 Identifi kuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
1.3 Identifi kuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Set 12 pečiatok - zvieratá z farmy | Rozmer: priemer 7,5 cm | Vek: +3 roky

Set 12 pečiatok - doprava | Rozmer: priemer 7,5 cm | Vek: +3 roky

Set 28 pečiatok - písmená | Rozmer: priemer 7,5 cm | Vek: +3 roky

Kde zvieratá žijú? | 20 kusov | Rozmer: 15x8 cm | Vek: 3 - 6 rokov

Čo zvieratá jedia? | 20 kusov | Rozmer: 15x8 cm | Vek: 3 - 6 rokov

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
1.3 Identifi kuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
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4061

4063

4063

4062

4062

4064

4064

4065

4065

ČLOVEK A PRÍRODA

4060

4060
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Figúrky (zvieratá, hmyz)
Široký výber zvieratiek vyrobených z odolného, vysoko kvalitného plastu, ktorý umožňuje zachytiť vernú podobu jednotlivých 
druhov. Každé zvieratko je samostatne predstavené a zaradené do série, do ktorej patrí.
Tento výrobok je skvelou učebnou pomôckou s jednoduchým použitím na hodine. Môžete pomocou nej učiť deti nasledujúcim 
konceptom:

• Živé bytosti: zvieratá v miestnom prostredí.
• Zvieratá v inom prostredí.
• Vzťahy medzi zvieratami a ľuďmi.
• Vzájomné vzťahy v prírode a rovnováha v prírode.
• Rôzne využitie zvierat.
• Rozšírenie slovnej zásoby k téme zvierat.

KATALÓG 2015/2016

€ 33,60

€ 34,60

€ 45,00

€ 29,60

€ 29,10

€ 14,10

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
1.3 Identifi kuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Zvieratá na farme | 11 fi gúrok | Vek: 3 - 6 rokov

Zvieratá z džungle | 9 fi gúrok | Rozmer: žirafa 13 cm | Vek: 3 - 6 rokov

Zvieratá z džungle s mláďatami | 12 fi gúrok | Vek: 3 - 6 rokov

Lesné zvieratá | 8 fi gúrok | Vek: 3 - 6 rokov

Morské živočíchy | 8 fi gúrok | Vek: 3 - 6 rokov

Hmyz | 12 fi gúrok | Vek: 3 - 6 rokov



1003

1006

1007

Náučné XXL Puzzle “Planéty”
                                                                                                                                            
Kde presne je Mars? Čo je úlohou vesmírnej stanice vo vesmíre? Ako vznikajú krásne 
padajúce hviezdy? Tieto veľké puzzle vám pri hre ponúkajú veľa zábavy a okrem 
toho objavíte tajomstvá našej slnečnej sústavy a dozviete sa množstvo informácií o 
vesmíre, o Mesiaci a hviezdach.

Obsah: 49 dielov puzzle | Rozmer škatule: 300x210x100 mm 
Rozmer puzzle: Ø 490x6 mm | Vek: +4 roky

Vrstvené puzzle “Tvoje telo” Dievča
                                                                                                                                            
Puzzle sa neukladajú len vedľa seba, ale aj jedny na druhé. Sú usporiadané vo 
vrstvách a rôznorodé témy sa prezentujú vo forme farebných obrázkov. Trénujú 
schopnosť vnímania textu, schopnosť asociácií a kombinácie. Najnáročnejšie varianty 
sú označené číslami na zadnej strane.

5 vrstiev | Veľkosť: 145x295x20 mm | Vek: +3 roky

Vrstvené puzzle “Starý otec, stará mama”
                                                                                                                                            
Tieto generačné puzzle učia deti vhodnou formou o rôznych etapách ľudského života 
od narodenia cez detstvo, mladosť až po dospelosť a starobu.

5 vrstiev | Veľkosť: 295x207x18 mm | Vek: +4 roky
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€ 35,00

€ 19,90

€ 32,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - neživá príroda
2. Človek a svet práce - konštruovanie, užívateľské zručnosti
3. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - človek

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - človek

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opíše Zem ako súčasť vesmíru.
2. Podľa návrhu zhotoví daný predmet.
3. Dokončuje individuálnu alebo skupinovú prácu.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.
1.2 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie, trávenie, pohyb, 
krvný obeh, zmyslové vnímanie.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.
1.2 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela - dýchanie, trávenie, pohyb, 
krvný obeh, zmyslové vnímanie.
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1012

Vrstvené puzzle “4 ročné obdobia”  
Tom a Lisa učia deti, ako sa menia štyri ročné obdobia.
4 vrstvy | Veľkosť: 290x140x18 mm | Vek: +4 roky

€ 19,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Človek a spoločnosť - orientácia v čase

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.
1.2 Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifi kovaných znakov.
2. Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, 
mesiaca a roka.

1008

Vrstvené puzzle „Mrkvička“
                                                                                                                                            
5 vrstiev | Veľkosť: 145x145x18 mm | Vek: +4 roky

Vrstvené puzzle „Žaba, motýľ, kačica“                                                                                                                                          
  
5 vrstiev | Veľkosť: 205x205x20 mm | Vek: +4 roky

€ 15,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - rastliny

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifi kuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.2 Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb.
1.3 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifi kuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
1.2 Identifi kuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

1009

1010

1011

€ 24,90

Žaba

Motýľ

Kačica
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4001

4002

Dopravné značky
                                                                                                                                            
12 dopravných značiek na použitie v interiéri alebo vonku. Ideálne na oboznámenie 
sa s pravidlami cestnej premávky.

Veľkosť: 85x32 cm | Vek: +3 roky

Séria mini autíčko
                                                                                                                                            
Robustné a pritom ľahko ovládateľné sklápacie nákladné auto s pohyblivými 
ramenami a lopatami. Všetky hračky sú špeciálne navrhnuté na hru v piesku a štrku. 
Skvelá zábavná didaktická pomôcka, ktorá formou hry stimuluje učenie v reálnom 
a spoločenskom prostredí a je užitočným materiálom pri upevňovaní vedomostí v 
téme pravidiel cestnej premávky. Vyrobené z pružného, avšak robustného plastu s 
napevno namontovanými bezpečnostnými kolieskami. Dodáva sa v pohodlnom balení 
určenom na viacnásobné použitie.

Kontajner obsahuje 36 kusov  | Rozmer: 9 cm | Vek: +18 mesiacov

Dopravný koberec                                                                                                                                          
  
Ľahko sa zodvihne a uskladní. Vyrobené z umývateľného odolného materiálu na dlhé 
hodiny hry. Umožňuje opakovane zostaviť bežné mestečko alebo dedinku, v ktorej 
dieťa žije. Skvelá učebná pomôcka pri výučbe pravidiel cestnej premávky, nakoľko 
obsahuje všetky bežné dopravné značenia a umožňuje simulovať bežné každodenné 
situácie, v ktorých sa dieťa môže ocitnúť.

Rozmer: 90x150 cm | Vek: 3 - 6 rokov
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€ 152,00

€ 54,20

€ 15,60

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - DV
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Matematika a práca s informáciami - čísla a vzťahy
2. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie, dopravná výchova

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudské vlastnosti a emócie, dopravná výchova, geografi a 
okolia
2. Zdravie a pohyb - zdravie a zdravý životný štýl

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
2. Identifi kuje zdravie ohrozujúce situácie.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Rozumie pojmom a symbolom jeden, dva..., počet odobrať, pridať...
1.2 V obore do 10 určí počítaním po jednom počet objektov v skupine.
1.3 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom.
1.4 Pridá k skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
2. Identifi kuje zdravie ohrozujúce situácie.

ČLOVEK A SPOLOČNOST
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4045

Profesie - fi gúrky 
Pomáhajú pochopiť prostredie každodenného života. Jednotlivé kusy zdobené kvalitnou povrchovou úpravou.

                                                                                                                               11 kusov | Vek: 3 - 6 rokov

€ 41,60

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie

4020

Puzzle - deti národov                                                                                                                                          
  
4 etnické skupiny poukazujú na rôznorodosť národov a prezentujú myšlienku rovnosti.

20 kusov | hrubší plastický materiál | Rozmer: 31x21 cm | Vek: 3 - 6 rokov

Priatelia z celého sveta
                                                                                                                                           
Tieto hry napomáhajú učiť k tolerancii pohlaví, rôznych rolí, rás a spôsobov života ľudí, pričom rozvíja základné 
pravidlá medziľudských vzťahov a spolunažívania.

€ 40,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudia v blízkom a širšom okolí - multikultúra
2. Pohyb a zdravie - hygiena a sebaobslužné činnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudia v blízkom a širšom 
okolí

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. OŠ  Učiteľka umožní deťom nadobudnutie skúseností, že medzi nami žijú ľudia s 
kultúrnou rozmanitosťou.
2. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vymenuje členov rodiny.
1.2 Identifi kuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná základnú pracovnú náplň vybraných 
profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).

4042

4043

4044

€ 29,10

Africká rodina | 8 kusov | Vek: 3 - 6 rokov

Ázijská rodina | 8 kusov | Vek: 3 - 6 rokov

Latinskoamerická rodina | 8 kusov | Vek: 3 - 6 rokov

ČLOVEK A SPOLOČNOST



4046

1004

1005

Figúrky s postihnutím
                                                                                                                                            
Zaujímavý súbor fi gúrok, ktorý poskytuje užitočný didaktický zdroj, ako 
si navzájom pomáhať s ohľadom na našich blížnych a stanoviť základné 
pravidlá, pokiaľ ide o vzťahy a spolužitie.

6 kusov | Vek: 3 - 6 rokov

Náučné XXL  Puzzle “4 ročné obdobia”
                                                                                                                                            
Naše nové náučné puzzle “4 ročné obdobia” ponúkajú deťom možnosť oboznámiť 
sa s ročnými obdobiami a ich sledom počas roka formou hry. Podnecujú ich záujem 
dozvedieť sa viac o jednotlivých mesiacoch a typických znakoch jednotlivých ročných 
období a zapájať vedomosti, ktoré získavajú v bežnom živote.

Obsah: 48 dielov puzzle, 1 hodiny | Rozmer škatule: 300x210x100 mm
Rozmer puzzle: Ø 490x6 mm | Vek: +4 roky

Náučné XXL puzzle “Môj deň”
                                                                                                                                          
Naše nové náučné puzzle “Môj deň” sprevádzajú deti ich dennými 
aktivitami a krok po kroku ich formou hry uvádzajú aj do témy 
určovania času. Tieto puzzle poskytujú možnosť naučiť sa rozoznávať 
a pomenovávať rutinné aktivity v rodine, pričom rovnako napomáha 
rozvíjať rečové schopnosti.

Obsah: 48 dielov puzzle, 1 hodiny, 1 stojan 
Rozmer škatule: 300x210x100 mm
Rozmer puzzle: Ø 490x6 mm | Vek: +4 roky
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€ 34,70

€ 35,00

€ 35,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - prosociálne správanie, ľudské vlastnosti
2. Človek a príroda - človek

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - orientácia v čase
2. Jazyk a komunikácia - hovorená reč - gramatická správnosť a spisovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - režim dňa, orientácia v čase

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Opíše režim dňa.
1.2 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa,
mesiaca a roka.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
2. Opíše základné fyziologické funkcie - zmyslové vnímanie.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a 
roka.
1.2 Vie, že čas sa meria hodinami.
2. Formuluje gramaticky správne jednoduché a rozvité vety a súvetia.
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1015

1016

Karty - tváre detí
                                                                                                                                           
Naše triediace sety pomáhajú získavať vedomosti o prírode, a to hravou formou, a 
deti sa vďaka nim dozvedajú o všetkom, čo ich najviac zaujíma. Drevené kartičky 
sú zoradené podľa jednotlivých oblastí a pridelené k jednotlivým témam. Zadná 
strana kartičky znázorňuje stručný prehľad témy, ktorý korešponduje s predmetom na 
prednej strane, čím kartičky poskytujú možnosť vlastnej kontroly.

Pamäťová hra - hľadaj dvojičky
Toto náučné hľadanie dvojičiek pomáha vzbudiť záujem o iné kultúry.
Obsah: 40 drevených kartičiek (každá 42x42x6 mm)
Rozmer škatule: 215x125x30 mm | Vek: +4 roky

Magnetické puzzle “Jeden svet”                                                                                                                                            

Naša séria “Jeden svet” pomáha deťom pochopiť našu úžasne multikultúrnu 
spoločnosť a jej hlavným posolstvom je: máme len jeden svet a ten patrí všetkým.
Šesť hlavných postáv hry sa líši vo viacerých smeroch, avšak všetci sú si rovnocenní. 
Chodia spolu na vzrušujúce výlety a zažívajú mnohé dobrodružstvá.                                                                                                      
Magnetické puzzle “Jeden svet” nabádajú deti, aby identifi kovali a pripájali jednotlivé 
postavy, čím zostavia puzzle. Nakoľko každý oddiel obsahuje magnet, je možné ich 
postaviť akokoľvek a to je zábava.
Rozmer škatule: 320x215x45 mm | Rozmer puzzle: každé 70x15x135 mm
Vek: +4 roky

Pridaj sa k 6 postavičkám z hry 
“Deti z jedného sveta”                                                                                                                                           
 
Pridaj sa k 6 postavičkám z hry “Deti z jedného sveta”, Mai-Linovi, 
Finnovi, Ami, Pepemu, Leile a Jamalovi a vydaj sa s nimi na cestu okolo 
sveta. Na svojej ceste deti spoznávajú nových priateľov, objavujú spolu 
kontinenty a týmto spôsobom sa učia o rôznych turistických pamiatkach, 
vegetácii a typických zvieratách, ktoré môžeme nájsť vo svete.
Obsah: 1 kartónová tabuľa (665x520x2,4 mm) | 36 kartičiek s 
kontinentmi | 30 vizitiek hostí | 6 hracích fi gúrok
1 kocka s číslami 1 - 6 | Rozmer škatule: 378x275x50 mm
Vek: +4 roky

€ 33,00

€ 29,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudia v blízkom a širšom okolí -multikultúra - obsahový 
štandard
2. Pohyb a zdravie - hygiena a sebaobslužné činnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - ľudia v blízkom a širšom okolí - multikultúra - obsahový 
štandard                               
2. Človek a príroda - prírodné javy - magnetizmus
3. Pohyb a zdravie - hygiena a sebaobslužné činnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - geografi a okolia, história okolia,  národné 
povedomie
2. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. OŠ - Učiteľka umožní deťom nadobudnutie skúseností, že medzi nami žijú ľudia s 
kultúrnou rozmanitosťou.
2. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. OŠ - Učiteľka umožní deťom nadobudnutie skúseností, že medzi nami žijú ľudia s 
kultúrnou rozmanitosťou.
3. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry.
1.2 Rozpoznáva štátne symboly Slovenskej republiky - zástava, hymna. 
1.3 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, 
jazero.

ČLOVEK A SPOLOČNOST

1014€ 11,60



1021

1051

1052

Hra
                                                                                                                                            
Hráči sa snažia naviesť ryby do štyroch farebných jaskýň pomocou hracej látky. 
Vyžaduje si to zručnosť, koordináciu a schopnosť verbálnej komunikácie. Ale pozor! 
Rybičky sa nesmú dostať do tmavej jaskyne. Ak vplávajú dnu, zožerie ich žralok. Kto 
nazbieral najviac rybiek v štyroch kolách?

Obsah: 1 hracia látka, 4 kartónové kartičky, 16 drevených rybiek
Rozmer škatule: 240x240x60 mm | Vek: +4 roky

Šípky - doprava
                                                                                                                                            
Sada obsahuje 3 cestné značky a je skvelo využiteľná pri výučbe cestných pravidiel. 
Pomocou sady môžete nielen vybudovať pekný cyklo-chodník, ale aj naučiť deti prvé 
pravidlá správania sa na ceste.

Sada 3 cestných značiek | Rozmer: každá 580x900 mm | Vek: +3 roky

Zebra - doprava
                                                                                                                                            
Sada obsahuje jeden priechod pre chodcov.

Priechod pre chodcov | Rozmer: 1300x780 mm | Vek: +3 roky
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€ 25,00

€ 39,90

€ 25,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - emócie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a spoločnosť - dopravná výchova

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií - pozitívne 
i negatívne.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky 
týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky 
týkajúce sa chodcov.
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3010

3011

3012

Farebný obchod / Varenie
                                                                                                                                           

Farebný obchod
Deti sa oboznamujú s rôznymi kategóriami jedla a rozvíjajú svoju slovnú zásobu 
k téme. Na princípe hry založenej na 7 kategóriách deti dopĺňajú svoj obchod 
kartičkami, ktoré predstavujú rôzne druhy jedla. K dispozícii je 6 obchodov: pekáreň, 
mäsiarstvo, obchod s pečivom, obchod s rybami, potraviny a obchod s ovocím a 
zeleninou.   

Škatuľa obsahuje:
• 66 magnetických kartónových tabuliek (32x25 cm)
• 36 magnetických kartičiek (4,8x8 cm)
• 1 sprievodcu

Rozmer: 32,5x27x4 cm | Vek: +3 roky

Varenie
V kontexte výchovy o jedle a stravovaní zahŕňa pokrytie nasledujúcich tém: z čoho 
sa skladajú jedlá, ako je možné upravovať jedlo. Deti musia napĺňať svoje stolíky 
jednotlivými prvkami, z ktorých sa skladá ich jedlo.

Škatuľa obsahuje:
• 6 kartónových tabuliek (32x25 cm) v rôznych farbách
• 12 magnetických kartičiek s jedlami (5x8 cm)
• 12 kartičiek na samoopravu (5x8 cm)
• 36 magnetických kartičiek s potravinami (5x8 cm)
• 1 sprievodcu

Rozmer: 32,5x27x4 cm | Vek: +5 rokov

Farebné kontajnery
                                                                                                        
Zoznámte sa s rôznymi kategóriami odpadu, ktorý ľudia produkujú pri svojej 
každodennej činnosti, roztrieďte ho do príslušných nádob a naučte deti, ako chrániť 
životné prostredie. Účelom hry je napĺňať 5 odpadkových kontajnerov správnym 
druhom odpadu: sklo, plast, papier a kartón, kov, bioodpad.

Škatuľa obsahuje:
• 6 magnetických kartónových tabuliek (32x25 cm)
• 75 magnetických kartičiek (4,8x8 cm)
• 1 sprievodcu

Rozmer: 32,5x27x4 cm | Vek: +4 roky

€ 42,40

€ 56,00

€ 52,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie
2. Človek a svet práce - technológie výroby
3. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie
2. Človek a svet práce - technológie výroby
3. Jazyk a komunikácia - komunikačné konvencie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - materiály

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vymenúva rôzne prírodné materiály.

ČLOVEK A SVET PRÁCE



4011

4012

4053

Veľká skladačka
                                                                                                                                            
4011 Klasická hra s mozaikami na podporu pozornosti a sústredenia, rozvíja vizuálno-
motorickú koordináciu, tvorivosť a priestorové vnímanie, ako aj rozlišovanie farieb. 
Rozmer: 84x70 cm | Vek: 3 - 6 rokov

4012 Vzorové hárky sa umiestňujú medzi lamelu a tabuľu a je možné ich jednoducho 
vymeniť. Sada 12 modelov

Vlnovkové puzzle „Čo jem“
                                                                                                                                            
Sada 4 skladačiek puzzle má deťom pomôcť získať základné informácie o 
hlavných druhoch jedla a ich pôvode, či už zvieracom alebo rastlinnom.

Hra je navrhnutá pre deti nad 3 roky a má nasledujúce charakteristiky:
• Učí spoznávať pôvod jedla: živočíšne a rastlinné.
• Identifi kácia a klasifi kácia základných druhov jedla.
• Rozširovanie slovnej zásoby.
• Motivuje deti zavádzať do svojho jedálnička nové jedlá.

6 kusov | Rozmer: 21x15 cm | Vek: 3 - 6 rokov
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€ 110,40

€ 35,70

€ 18,20

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a príroda - živočíchy
2. Človek a svet práce - technológie výroby

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
2.1 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 
2.2 Identifi kuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných  bežne 
používaných výrobkov.

4059

Záhradný set 
 
Nástroje a pomôcky na hru v záhrade.
Obsahuje prenosnú tašku na pomôcky vyrobené z plastu.
Vek: 3 - 6 rokov

€ 11,80

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie
2. Človek a príroda

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Identifi kuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
1.2 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.
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4054

4055

4056

4057

4058

Jedlá
                                                                                                                                           
Verná reprodukcia rôznych druhov potravinových výrobkov. Pevný plastový výrobok s 
dokonalým vypracovaním. Diely vyzerajú presne ako skutočné jedlo. Vypracovanie v 
životnej veľkosti.Tento výrobok je skvelou učebnou pomôckou a je možné ju využívať 
na výučbu nasledujúcich konceptov od 3 do 6 rokov dieťaťa:

• Jedlo a stravovacie návyky.
• Mužské a ženské práce.
• Vzťah medzi rastlinami a ľuďmi.
• Rozširovanie slovnej zásoby v oblasti jedla.
• Rozvoj písania.
• Vlastnosti a vzťahy medzi vecami a zbierkami, farba, tvar...
• Čísla.

Lekársky set
                                                                                                        
Stetoskop so svetelnými efektmi a presnou reprodukciou zvuku srdca. Teplomer 
ukazuje, či je teplota správna. Sada obsahuje aj manžetu na meranie tlaku a 
striekačku. Všetky pomôcky simulujú reálne funkcie. Všetky prvky sa dodávajú v 
praktickom kufríku, kde je možné ich uložiť  a kamkoľvek prenášať.                                                                                                                  

Vrátane batérií | Vek: 3 - 6 rokov

Kadernícky set
                                                                                                        
Veselá kolekcia doplnkov spojených s kaderníctvom a salónom krásy. Vysoko kvalitné 
prevedenie, vrátane puzdra. Fén na vlasy sa používa s batériami.

Vrátane batérií | Vek: 3 - 6 rokov

€ 17,10

€ 12,60

€ 16,50

€ 27,30

€ 35,50

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie, materiály a ich vlastnosti
2. Zdravie a pohyb - zdravie 
3. Výtvarná výchova - synestézia - hmat a kresba

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesie
2. Človek a príroda - človek

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - remeslá a profesia, konštruovanie, užívateľské zručnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1.1.Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
1.2 Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
2. Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia.

ČLOVEK A SVET PRÁCE

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 
1.2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, 
perie, vlna a pod.).

Košík zeleniny - 11 ks

Ovocie - 15 ks

Pečivo - 15 ks



1043

4007

Stenový prvok - kolesový mechanizmus “Auto”
                                                                                                                                            
Tento stenový prvok pozostáva z farebných kolesových mechanizmov a drevených 
diskov s rôznymi rozmermi. Poháňané sú kľukovým mechanizmom.
Jednotlivé prvky sú prepojené cez kolesá a gumené pruhy. Rotačný pohyb kľukového 
mechanizmu zabezpečí vzájomné zafi xovanie všetkých častí a auto je tak možné 
ovládať na veľmi vysokej úrovni.

Rozmer: 550x550x105 mm | Vek: +2 roky

Šrubovačky                                                                                                                                            

Jednu časť k druhej je možné naskrutkovať, len ak má rovnaký tvar. 4 rôzne typy 
aktivít sú farebne znázornené na výtlačkoch. Výtlačky sú vyrobené z plastu s 
maximálnou odolnosťou a trvácnosťou, preto sú vhodné na použitie počas kolektívnej 
hry v triede.

Aktivity sa zameriavajú na:
• Algoritmy
• Rozlišovanie farieb a tvarov 

48 ks | 12 modelových strán | Vek: 2 - 5 rokov
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€ 199,90

€ 13,60

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - užívateľské zručnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Pracuje podľa jednoduchého kresleného návodu.
1.2 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.

1042

Flextrack 
 
Hra Flextrack prenáša princíp “gúľania” na stenový prvok a tým vytvára jedinečnú 
dvojrozmernú guličkovú dráhu.

Obsah: 1 stenový prvok, 1 stôl s upevnením na stenu, 10 guličiek, 33 kociek 
(4 dizajny), 12 kartičiek so vzorom (3 úrovne náročnosti)

Veľkosť: stenový prvok: 600x600x15 mm
Stôl s upevnením na stenu: 600x235x120 mm | Vek: +4 roky

€ 169,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Človek a svet práce - konštruovanie

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.
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3014

1041

1049

Kreatívne kartičky
                                                                                                                      
Deti rozvíjajú svoje umelecké schopnosti pomocou našich špeciálne navrhnutých 
kartičiek. Pomocou vlákien v rôznych farbách a tvaroch ich následne jemne zatláčajú 
na velcro povrch. Potom ich môžu jednoducho odstrániť.

Set zahŕňa:
• 4 špeciálne čierne tabuľky na kreslenie
• 50 vlákien
• 12 duplexných logických listov

Rozmer: 30x22x2,5 cm | Počet: 12 ks | Vek: +3 roky 

Geofl ex
                                                                                                        
Základom pomôcky je nástenný prvok a 12 kartičiek so vzormi spolu so 60 farebnými 
magnetickými tvarmi v 15 rôznych formátoch. Dvanásť kartičiek so vzorom 
navrhnutých pre dve úrovne náročnosti. Úroveň 1 a úroveň 2 používajú rovnaké 
motívy, ale líšia sa kombináciou tvarov. Ak je napríklad na úrovni 1 použitý kruh pre 
znázornenie hlavy, na úrovni 2 je kruh nahradený dvomi polkruhmi alebo štyrmi 
kvadrantmi.

Obsah: 1 nástenný prvok s 12 kartičkami so vzormi (2 úrovne), 1 stôl na 
uchytenie na stenu, 60 magnetických tvarov v 15 rôznych štýloch, 1 príručka s 
pokynmi vrátane 30 doplňujúcich úloh na reprodukciu.

Veľkosť: nástenný element: 600x600x15 mm
Stôl na uchytenie na stenu: 600x190x120 mm
Vek: + 3 roky

Sada 5 pásových koliesok
                                                                                                        
Pomocou sady 5 pásových koliesok je možné budovať cesty alebo skrášľovať zámky 
z piesku rôznymi vzormi. Takto sa deťom poskytne dostatočný priestor na tvorivosť.

Veľkosť: každý 145x180x80 mm | Vek: +18 mesiacov

€ 34,50

€ 169,90

€ 25,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - výtvarné činnosti s tvarom na ploche

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - syntézia (medzizmyslové vnímanie)

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Rozlišuje rôzny charakter povrchov.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie).

UMENIE A KULTÚRA



1054

1055

Čarovný vajíčkovač
                                                                                                                                            
Pripravte si farebnú Veľkú noc. Čarovný vajíčkovač je vhodný na okrášlenie tak 
varených, ako aj vyfúknutých vajíčok. Vyfarbite svoje vajíčko, aby sa stalo hviezdou 
sviatkov.

Rozmer: 200x55x100 mm | Rozmer škatule: 205x65x105 mm

Listnatý strom „Ročné obdobia“
                                                                                                                                         
Rozmer:  Ø 750x920 mm
Materiál: kartón

Potrebujete:
perá alebo akrylovú farbu, papier, vlnu, vatu 
na vypĺňanie, trblietky, lepidlo, pracovné 
nožnice
dekoračný materiál: 
napríklad jabĺčka, listy, gaštany, lojové 
guličky, hniezda
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€ 4,00

€ 19,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - výtvarné činnosti s farbou
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - výtvarné činnosti 
s farbou

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Hravo experimentuje s farbami.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, 
perie, vlna a pod.).

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vyberie si z niekoľkých techník maľovania.

1053

Stojan na čajovú sviečku “Húsenička” 
 
Je úžasné stráviť voľný čas kreatívne, čím zároveň pomôžete deťom získať prvé 
skúsenosti ich zapojením do tvorivých aktivít. Tvorivé prvky sú dôsledne zvolené 
a zoradené podľa detských potrieb. Poskytujú široký priestor na ich kreativitu a 
nekonečnú zábavu pri ručných prácach.

Rozmer: 460x19x95 mm | 5 častí

€ 3,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - výtvarné činnosti s farbou
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Hravo experimentuje s farbami.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, 
perie, vlna a pod.).
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UMENIE A KULTÚRA

1056

Rám na fotografi u
                                                                                                                                            
Sada 3 rámčekov na fotografi e pasového formátu
Rozmer: 90x90x60 mm

Potrebujete:
veľký kartón (cca 40x30 cm), akrylové farby, 
papierové vreckovky, papier
dekoračný materiál: 
farebné pásky (z vrecoviny, lyka…), trblietky, 
gombíky, perličky, peniažteky, prírodné materiály 
(vtáčie perá, mušle atď.)...

€ 2,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - syntézia 
(medzizmyslové vnímanie)
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Rozlišuje rôzny charakter povrchov.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, 
drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.).

1057

Textilná maňuška
                                                                                                        
Máte bábkové divadlo, ale bez bábok? Použite naše bábky s nasúvaním na ruku a 
vytvorte rôznorodé postavy.
Sada 24 ručných bábok | Rozmer: 240x200 mm | Materiál: bavlna

€ 24,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - syntézia (medzizmyslové vnímanie)
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Rozlišuje rôzny charakter povrchov.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, 
perie, vlna a pod.).

1058

Bábkové divadlo
                                                                                                        
Bábkové divadlo poskytuje veľký priestor na rozvoj kreativity. Deti si môžu vytvoriť 
vlastné jedinečné divadlo, ktoré si samy vymaľujú a s trochou zručnosti aj upravia. 
Naše bábky s navliekaním na ruku sú úžasnými hercami, s ktorými môžu deti hrať 
divadlo a vymýšľať im vlastné úlohy. Tak zodvihnime oponu a predstavenie sa môže 
začať!

Obsah: 1 bábkové divadlo z kartónu (2 diely), 2 uholníky z kartónu
8 plastových konektorov (1 rezervný)

Veľkosť: 745x365x1315 mm

€ 19,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - výtvarné činnosti s farbou

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Vyberie si z niekoľkých techník maľovania.



1061

2007

2008

Štrukturálne pero
                                                                                                                                            
Priprav sa na prácu so štetcom. Pomocou 4 štetcov s rôznym zložením dokážu aj 
najmenšie deti vytvoriť svoje prvé umelecké diela.

Sada 8 vzorových popisovačov | Veľkosť: Ø 37x50 mm
Rozmer škatule: Ø 100x150 mm | Materiál: plast, EVA pena
4 štýly, z každého 2 kusy | Vek: +3 roky

Rumba gule Sovička                                                                                                                                          
 
Sú detským hudobným nástrojom, ktorý je vhodný i pre najmenšie deti. Sú príjemné a 
ľahké do ruky a majú príjemný, nie príliš hlasný zvuk.
Hudobné nástroje vzbudzujú v deťoch záujem o hudbu a podporujú nácvik rytmu.
Materiál: drevo | Rozmer: 4,5x16 cm | Vek: +12 mesiacov

Tamburína Sovička
                                                                                                                                        
Detská tamburína patrí k hudobným nástrojom, s ktorými sa deti zoznamujú už v 
predškolskom veku.
Materiál: drevo | Rozmer: 16x4,5 cm | Vek: +3 roky
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€ 15,00

€ 8,30

€ 11,80

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - spontánny výtvarný prejav

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Porovnáva vlastnosti rôznych kresliacich nástrojov.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

1060

Textilné fi xky (10 ks)
 
Sada 10 popisovačov na textil
Veľkosť: Ø 16x110 mm
Vek: +3 roky

€ 5,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Výtvarná výchova - spontánny výtvarný prejav
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Porovnáva vlastnosti rôznych kresliacich nástrojov.
2. Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, 
perie, vlna a pod.).
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2001

2002

2003

Flauta Sovička
                                                                                                                                           
Detská fl auta patrí k hudobným nástrojom, s ktorými sa deti zoznamujú už v 
predškolskom veku.

Materiál: drevo | Rozmer: 2,5x20 cm | Vek: +3 roky

Dažďová palička Sovička
                                                                                                                                           
Detský hudobný nástroj s veľmi príjemným zvukom, ktorý pripomína padajúci dážď.

Materiál: drevo | Rozmer: 4,5x26,5 cm | Vek: +18 mesiacov

Hudobný stolček 3 v 1 Rybička
                                                                                                                                           
3 hudobné nástroje v jednom - to je hudobný stolček Rybička. Hudobný stolček na 
nožičkách je určený pre najmenšie deti, ktoré tak môžu hrať na xylofóne, bubienkoch 
a činelách.

Materiál: drevo | Rozmer: 35,5x26x11 cm | Vek: +12 mesiacov

€ 9,30

€ 14,50

€ 38,40

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova -  inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

UMENIE A KULTÚRA



2005

2006

Bubienok Lúka
                                                                                                                                            
Tento detský bubienok je vhodný už pre deti od 18 mesiacov. Je naklonený na jednu 
stranu, aby bolo bubnovanie ľahšie. Súčasťou bubienka sú dve drevené paličky.

Materiál: drevo | Rozmer: 18,5x10,5 cm | Vek: +18 mesiacov

Bubienok Rock&Roll                                                                                                                                        
 
Detský bubienok patrí k hudobným nástrojom, s ktorými sa deti stretávajú 
už v predškolskom veku.
Súčasťou bubienku je popruh cez rameno a dve drevené paličky.

Materiál: drevo | Rozmer: 24x15 cm | Vek: +3 roky
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€ 16,70

€ 32,10

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.

2004

Xylofón Rybička 
 
Xylofón Rybička je určený pre najmenšie deti, ktoré sa s hudobnými nástrojmi ešte 
len zoznamujú.

Materiál: drevo | Rozmer: 16,5x27,5x2,5 cm | Vek: +18 mesiacov

€ 12,50

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. UK - Hudobná výchova - rytmické činnosti
2. UK - Hudobná výchova - inštrumentálne činnosti
3. Jazyk a komunikácia - artikulácia a výslovnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Realizuje rytmický sprievod k riekankam a piesňam.
2. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 
piesne či skladby.
3. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule hlásky a hláskové skupiny.
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4008 4067

4009 4068

4010 4069

4052

4066

Bábky
                                                                                                                                           
Nový spôsob, ako môžu malé deti nadobúdať vedomosti a samostatnosť. Prispievajú 
k rozvoju manuálnych zručností. Dieťa sa naučí samo sa obliecť a vyzliecť formou hry 
s bábikami.
Hračka pomáha rozvíjať jemnocit a rešpekt k ostatným ľuďom: mäkučké bábiky 
s novým príjemným dizajnom, zastúpené sú rôzne rasy.

Rozmer: 40 cm | Vek: 2 - 6 rokov

Výživa
                                                                                                        
Magnetická hra na oboznamovanie sa s potravinovou pyramídou a dôležitosťou 
jednotlivých potravín v našej strave. Hra preverí, či má dieťa každý deň prístup k 
zdravej strave. Potraviny vyhotovené v životnej veľkosti.

Rozmer: 56x22 cm | Vek: 3 - 6 rokov

Ruky, nohy - sada
                                                                                                        
Túto sadu 8 stabilných pružných (umývateľných) plastových rúk a nôh v skutočnej 
veľkosti je možné využiť pri rôznych cvičeniach. Sú vhodné na cvičenie udržania 
rovnováhy a cvičenie do strán.

Vek: 3 - 6 rokov

€ 16,10

€ 17,90

€ 19,30

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - hygiena a sebaobslužné činnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - zdravie a ZŽŠ

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Pohyb a zdravie - pohybová a telesná zdatnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

ZDRAVIE A POHYB

Európsky typ

CHLAPEC DIEVČA

Africký typ

Ázijský typ



3003

3019

3020

Ovocie a zelenina                                                                                                                                         
   
Senzorická hra na stimuláciu dotyku a rozvoj asociačného myslenia.
Hra obsahuje 36 kusov potravín skrytých v taške. Deti ich musia dotykom rozoznať a 
položiť na papier. Dve úrovne náročnosti: 6 farebných hárkov (jednoduchších) a 
6 čiernych hárkov (vyššia náročnosť).

Obsah: 1 taška (37,5x25 cm) | 36 dielov | 6 duplexových hárkov | Vek: +2 roky

Nylon tunel
Rozmer: 175x60 cm | Vek: +3 roky

Kolesá (sada 10 ks)
Sada 10 kolies (4 ks s priemerom 40 cm, 4 ks s priemerom 60 cm a 2 ks s priemerom 
76 cm) na vytváranie dlhých ciest s rôznymi možnosťami stavby. Vyrobené z tuhého, 
pevného, polotvrdého a zároveň ľahkého plastového materiálu. Kolieska do seba 
navzájom zapadajú, čo umožňuje jednoduché uloženie.
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€ 15,30

€ 32,00

€ 594,00

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie, hygiena
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a výslovnosť

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Ovláda základné lokomočné pohyby - ... lezenie, plazenie.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Ovláda základné lokomočné pohyby - ... lezenie, plazenie.

3001

Puzzle Maľovanie - Gymnastika - Jedáleň 
 
Materiál odolný proti roztrhnutiu. Na zadnej strane každého dielika puzzle je vytlačený 
iný vzor, aby bolo možné dieliky jednoduchšie roztriediť a zložiť.

15 ks z každého puzzle | Rozmer: 27,5x19 cm | Vek: +3 roky

€ 53,20

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie, hygiena
2. Jazyk a komunikácia - gramatická správnosť a výslovnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre človeka.
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1013

1017

1018

Vrstvené puzzle „Unfall“
                                                                                                                                           
5 vrstiev | Rozmery puzzle: 295x207x18 mm | 66 ks
Vek: +4 roky

Imita
                                                                                                        
Na scénu nastupuje “Imita”. V tejto hre hráči hádžu kockou a ich úlohou je zahrať, 
imitovať alebo opisovať rôzne ilustrácie znázornené na hracej tabuľke. Okrem toho 
musia hráči zvládať aj športové úlohy.

Obsah: 1 kartónová hracia tabuľa (510x360x2,4 mm), 6 hracích fi gúrok 
1 farebná kocka, 1 kocka so symbolom

Rozmer škatule: 280x200x50 mm | Vek: +4 roky

Hýb sa a krúť
                                                                                                        
Veselá aktivačná hra. Malá lienka sa chce vyšplhať po stonke ku krásnemu plnému 
kvietku. K tomu jej musia pomôcť hráči pomocou rôznych pohybov od lietania po 
plazenie.

Obsah: 24 kartičiek so stonkami a vyznačenou úlohou v spodnej časti
8 kartičiek s okvetím a vyznačenou úlohou v spodnej časti, 5 lienok vyrobených 
z dreva, ktoré vykonávajú rôzne úlohy a pohyby, 1 rezervná lienka

Rozmer škatule: 225x225x80 mm | Vek: +5 rokov

€ 29,90

€ 19,90

€ 29,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - zdravie a ZŽŠ

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť
2. Človek a svet práce - materiály a ich vlastnosti

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb  - zdravie a zdravý životný štýl - 
pohyb a telesná zdatnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykonáva základné polohy a postoje podľa pokynov.
1.2 Ovláda základné lokomočné pohyby.
1.3 Manipuluje s náčiním.
1.4 Ovláda jednoduché akrobatické zručnosti.
2. Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1. Identifi kuje zdravie ohrozujúce situácie.

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie 
človeka.
1.2 Vykonáva základné polohy a postoje podľa 
pokynov.
1.3 Ovláda základné lokomočné pohyby.

ZDRAVIE A POHYB
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1031

XXL Papollon 
 
Zábavná hra s kockami na použitie v interiéri alebo vonku. Buď prvý, komu sa podarí 
pokryť motýliky loptičkami/guličkami. Za každého prikrytého motýlika získaš žetóny 
podľa počtu bodiek na motýlikovi. Hráč s najvyšším počtom žetónov na konci hry sa 
stáva víťazom.

Obsah: 6 štvorcov s motýlikom s 1 - 6 bodkami (zelená, červená, žltá, modrá, 
oranžová, purpurová), 21 kožených loptičiek, 21 žetónikov, 1 kocka s farbami a 
číslicami

Vek: +3 roky

€ 129,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykonáva základné polohy a postoje podľa pokynov.
1.2 Ovláda základné lokomočné pohyby.
1.3 Manipuluje s náčiním.
1.4 Ovláda jednoduché akrobatické zručnosti.

1048

Wheelie „Volant“
                                                                                                                                           
Pripraviť sa, pozor, štart - bežíme etapový slalom. Náš divoký “Wheelie” trénuje 
detskú koordináciu rúk a zraku. Beh po dráhe alebo etapový závod - náš “Wheelie” 
ponúka rôzne možnosti.

Rozmer: Ø 185x800 mm | Vek: +3 roky

€ 39,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykonáva základné polohy a postoje podľa pokynov.
1.2 Manipuluje s náčiním.
1.3 Ovláda základné lokomočné pohyby.

1059

Masážne lopty set 25 ks
                                                                                                        
Rozmer: Ø 100 mm
Materiál: plast
vrátane pumpičky
Vek: +3 roky

€ 29,90

NAVRHOVANÁ OBLASŤ
1. Zdravie a pohyb - pohyb a telesná zdatnosť

NAVRHOVANÉ VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
1.1 Vykonáva základné polohy a postoje podľa pokynov.
1.2 Manipuluje s náčiním.
1.3 Ovláda jednoduché akrobatické zručnosti.
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-------------§---------------------

OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. 1 Základné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) 
sú zmluvnými podmienkami  v zmysle  ust.  §  273  Zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len 
„Obch. Z.“) záväzkovo-právnych vzťahov uzatvorených medzi 
spoločnosťou: TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96, 
040 11 Košice, IČO: 45 258 767  ako dodávateľom tovarov a 
fyzickou a/alebo právnickou  osobou  ako objednávateľom, a 
sú neoddeliteľnou súčasťou:  
a) kúpnej  zmluvy,
b) zmluvy o dielo alebo
c) nepomenovanej zmluvy, t.j. takej ktorá nie je výslovne 
upravená ako typ zmluvy v zákonných ustanoveniach, avšak 
zmluvné strany dostatočne určia predmet svojich záväzkov.
(zmluvné typy uvedené v bode 1.1 písm. a), b), c) označené 
ďalej aj ako  „zmluvy“)
1.2.TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96, 040 11 
Košice, IČO: 45 258 767 v zmluvných vzťahoch vystupuje 
najmä na strane predávajúceho, dodávateľa,  zhotoviteľa a v 
týchto VOP sa ďalej označuje ako „dodávateľ“. 
1.3. Druhá zmluvná strana - fyzická osoba a/alebo právnická 
osoba v zmluvných vzťahoch vystupujúc najmä na strane 
kupujúceho, objednávateľa sa vo VOP ďalej označuje ako 
„objednávateľ“
1.4. Zmluvné strany sa pre účely týchto VOP označujú 
objednávateľ a dodávateľ spolu. 
1.5. Objednávka - objednávateľ objednávkou doručenou 
dodávateľovi (e-shop, e-mail, tel.) predkladá návrh zmluvy. 
Objednávka musí obsahovať fakturačnú a dodaciu adresu ak 
nie je totožná, mobilný telefonický kontakt, presný kód, názov 
a množstvo tovaru (ďalej len „objednávka“).
1.6. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany 
dodávateľa je písomné alebo e-mailové potvrdenie 
objednávky dodávateľom, z obsahu ktorého je zrejmá vôľa 
dodávateľa byť viazaný objednávkou, pričom v tomto prípade 
je prijatie objednávky účinné v okamihu, keď sa tento úkon 
urobil (ďalej len „potvrdenie objednávky“).
1.7. Uzavretie zmluvy – zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom záväzného akceptovania objednávky zo strany 
dodávateľa (ďalej len „uzavretie zmluvy“).
1.8. Tovar sú hnuteľné veci alebo zásielka alebo dielo 
špecifi kované v objednávke (ďalej len „tovar“). 
1.9. Miesto dodania tovaru je sídlo dodávateľa ak sa zmluvné 
strany nedohodli na inom mieste dodania tovaru (ďalej len 
„miesto dodania“).
1.10. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby objednávky, 
uzatváranie zmluvy, dohodnutie zmluvných podmienok 
a aj prijatie tovaru v jeho mene vykonala iba oprávnená 
osoba; v prípade porušenia tohto záväzku je objednávateľ 
povinný nahradiť dodávateľovi škodu, ktorá mu tým 
vznikne. Za oprávnenú osobu objednávateľa sa považuje 
ktorýkoľvek zamestnanec/pracovník objednávateľa alebo 
osoba používajúcu komunikačné prostriedky objednávateľa 
(e-mail, telefón) alebo pečiatku objednávateľa. Pre vylúčenie 
pochybností sa tieto subjekty považujú za osobu oprávnenú 
konať v mene a za objednávateľa v zmysle ust. § 15 alebo 
ust. § 16 Obchodného zákonníka.

Čl. 2 Predajné ceny a platobné podmienky

2.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za tovar riadne 
a včas, pričom cena za tovar vychádza z katalógových cien 
dodávateľa, alebo ceny ako bola dohodnutá v zmluve. Všetky 
ceny v tomto katalógu sú platné do vydania nového katalógu 

a sú vrátane DPH.  
2.2. Všetky cenu sú uvádzané bez ďalších nákladov a to najmä: 
expedičných nákladov, balenia tovaru, resp. akýchkoľvek 
osobitných požiadaviek na tovar zo strany objednávateľa.
2.3. Ak je objednávateľom materská škola, základná škola 
a iné štátne organizácie dodávateľ môže dodať dovar aj na 
faktúru, pričom maximálna doba splatnosti je 14 dní. 
2.4. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak 
je objednávateľom súkromná fyzická osoba alebo právnická 
osoba alebo iná mimoštátna organizácia, dodávateľ dodá 
objednaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny a prípadne 
ďalších nákladov, a to napríklad formou dobierky alebo 
zaplatenej ceny za tovar na predfaktúru. Forma úhrady bude 
vždy uvedená pri záväznom akceptovaní objednávky. 
2.5. Peňažný záväzok objednávateľa sa považuje za splnený 
momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový 
účet dodávateľa.
2.6. Dodávateľ zasiela faktúry elektronickou poštou na 
e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a /alebo poštou na 
adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. 

Čl. 3 Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa

3.1. Objednávateľ je povinný prevziať objednaný tovar, inak 
sa zaväzuje uhradiť všetky hotové náklady dodávateľa.  
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje doručovaný tovar skontrolovať 
za prítomnosti dopravcu, najmä či je obal tovaru nepoškodený. 
3.3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a 
včas.

Čl.4 Dodacie podmienky

4.1. Tovar je dodaný dňom prevzatia tovaru zo strany 
objednávateľa. Ak prepravu zabezpečuje dodávateľ podľa 
objednávky objednávateľa, tak platí, že tovar je dodaný v 
čase, keď bol odovzdaný dodávateľom na prepravu prvému 
prepravcovi. Objednávateľ potvrdí prijatie tovaru dopravcovi 
spravidla na dodacom liste, pričom od tohto momentu môže 
objednávateľ fakticky nakladať s tovarom. 
4.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza 
z dodávateľa na objednávateľa prevzatím tovaru 
objednávateľom. Pri preprave tovaru prostredníctvom tretej 
osoby – prepravcu prechádza nebezpečenstvo škody z 
dodávateľa na objednávateľa v okamihu odovzdania tovaru 
prvému prepravcovi na prepravu objednávateľovi. Škoda 
na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva 
na objednávateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť 
dohodnutú kúpnu cenu.
4.3. Objednávky sú realizované v termíne od 5 do cca 
30 pracovných dní. Doba dodania je vždy orientačná. Pri 
spolupráci so špedičnými spoločnosťami je nutné si k dodacej 
lehote prirátať 1-2 dni, ktoré sú uvedené na stránkach 
špedičných spoločností.
4.4. Pri možnosti výberu platby dobierkou sa automaticky 
priráta dobierkový poplatok 1,35 € vrátane DPH.
4.5. V prípade dlhšej čakacej doby z dôvodu veľkého záujmu 
alebo z dôvodu oneskorenia zo strany výrobcu môže dôjsť 
k oneskoreniu dodania objednávky, Vami objednaný tovar 
doručíme neskôr - dodatočne. Dodávateľ bude objednávateľa 
priebežné informovať. Za oneskorenie dodania objednávky 
sa ospravedlňujeme. 
4.6. V prípade ak bude obal doručovaného tovaru alebo tovar 
poškodený je objednávateľ povinný tieto zistenia uviesť do 
prepravného listu. Bez záznamu v prepravnom liste nie je 
možné uplatniť reklamáciu poškodenia počas prepravy. 
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Čl. 5 Výhrada vlastníctva

Objednávateľ berie na vedomie, že podľa týchto VOP sa zmluvné 
strany dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza 
na objednávateľa až po jeho úplnom zaplatení. Do tejto doby je 
výlučným vlastníkom tovaru dodávateľ a tovar je objednávateľovi 
iba zverený. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účinnosť tejto 
výhrady vlastníctva voči tretím osobám a výhradu vlastníctva 
tretím osobám vhodným spôsobom oznámiť. V prípade 
porušenia tejto povinnosti zodpovedá objednávateľ dodávateľovi 
za vzniknutú škodu. Objednávateľ akceptuje tento spôsob 
nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, 
že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich a 
výhrady vlastníckeho práva.

Čl. 6 Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

6.1. Dodávateľ vyhlasuje, že tovar bude:
a) použiteľný na účel dohodnutý v zmluve a na účel, ktorý je pre 
tovar obvyklý,
b) nový a zachová si vlastnosti dohodnuté v zmluve a vlastnosti 
obvyklé s prihliadnutím na jeho užívanie.
6.2. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodaný 
tovar v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, resp. v 
okamihu odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu 
objednávateľovi. Záručná lehota sa vzťahuje na skryté vady 
tovaru. 
6.3.  Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi 
skryté vady tovaru do 24 hodín po zistení tejto vady na tovare. 
6.4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k 
poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, 
čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely, ako je určený, 
pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou, 
nesprávnou manipuláciou s výrobkom.  
6.5. Prípadné zistené kvantitatívne nedostatky dodaného 
tovaru je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi 
bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru. 
V opačnom prípade má právo len na reklamáciu skrytých vád 
tovaru.
6.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobkov 
ani na škody spôsobené nesprávnym používaním či montážou. 
6.7. Pri uplatnení písomnej reklamácie je objednávateľ povinný 
postupovať nasledovne:
a) poslať na emailovú adresu: taktik@taktik.sk oznámenie o 
reklamácií, ktoré musí obsahovať nasledovné údaje: údaje o 
odberateľovi s tel. číslom, názov a kód výrobku, dátum zakúpenia 
tovaru a číslo faktúry alebo dodacieho listu, popis reklamovanej 
chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografi e. 
b) písomné oznámenie o reklamácií poslať poštou. Na základe 
tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník 
našej fi rmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
6.8. Dodávateľ môže kedykoľvek objednávateľa vyzvať na 
predloženie fotodokumentácie reklamovaného tovaru. 
6.9. V prípade, ak je objednávateľ fyzická osoba táto poníma 
ochranu spotrebiteľa a okrem práv podľa zákonných ustanovení 
o ochrane spotrebiteľa a občianskeho poriadku, má pri kúpe 
tovaru cez e-shop právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy 
(vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu) podľa zákona o ochrane 
spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v 
lehote do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru 
alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 
6.10. Reklamovaný alebo vrátený tovar nie je možné zasielať 
dodávateľovi na dobierku ak dodávateľ na to nedá objednávateľovi 
písomný súhlas.

Čl. 7 Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov podľa tohto článku sa vzťahuje 

len na objednávateľov ako fyzické osoby (nie právnické osoby, 
nie fyzické osoby podnikateľov a pod.) podľa zákona o ochrane 
osobných údajov. 
7.2. Dodávateľ informuje fyzické osoby, ktoré si objednajú tovar, 
že osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, 
dodacia adresa  budú dodávateľom ako prevádzkovateľom 
spracúvané len na účely plnenia zmluvných vzťahov  a 
marketingových akcií dodávateľa. Osobné údaje nebudú  
zverejnené, poskytnuté tretej osobe za iným účelom.  
7.3. Objednávateľ vyhlasuje, že poskytuje osobné údaje 
dobrovoľne na dobu neurčitú dodávateľovi za účelom splnenia 
zmluvných záväzkov a marketingových akcií dodávateľa. V 
prípade ak objednávateľ nesúhlasí s použitím jeho údajov na 
marketingové akcie dodávateľa, má právo uplatniť si námietky 
priamo u dodávateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.  
Dodávateľ vyhlasuje, že osobné údaje objednávateľa budú 
dodávateľom spracované a uschované len na nevyhnutnú dobu 
a v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, platnými 
právnymi predpismi EU. 
7.4. Objednávateľ dáva na spracovanie osobných údajov súhlas 
na dobu neurčitú a súčasne súhlasí s použitím osobných údajov  
pre marketingové účely predávajúceho (hlavne na zasielanie 
obchodných oznámení, marketing). Súhlas platí až do doby jeho 
písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným 
na adresu zmluvného partnera, TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., 
Krompašská 96, 040 11 Košice. Za písomné vyjadrenie sa v tomto 
prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom 
kontaktného formulára na webovej stránke www.taktik.sk. 
Objednávateľ má právo prístupu k svojím osobným údajom a 
právo na ich opravu (prostredníctvom kontaktného formulára 
vrátane práva požadovať odstránenie nevyhovujúceho stavu a 
ďalších zákonných právach k týmto údajom).

Čl. 8 Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo na zmluvnú 
pokutu za akékoľvek porušenie povinností objednávateľa 
uvedených v zmluve a/alebo v VOP a to najmä pre nepravdivé 
vyhlásenia, porušenia záväzkov, omeškanie zaplatenia splatných 
faktúr, a to vo výške 30% z dohodnutej ceny tovaru.

Čl.9 Osobitné ustanovenia

9.1. Objednávateľ nemá právo postúpiť a ani jednostranne 
započítavať pohľadávky dodávateľa.
9.2. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami 
obchodného zákonníka, a to v prípade ak sú objednávatelia 
podnikatelia, obchodné spoločnosti, štátne inštitúcie, príspevkové 
organizácie, neštátne organizácie, ktorých zriaďovateľom sú 
štátne inštitúcie.
9.3. V prípade ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá poníma 
ochranu spotrebiteľa, právne vzťahy s dodávateľom sa riadia 
týmito VOP a právne vzťahy neupravené týmito VOP alebo 
ustanovenia, ktoré sú v rozpore s občianskym zákonníkom, 
sa budú riadiť výlučne občianskym zákonníkom a platnými, a 
účinnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa. 
9.4. Katalóg nie je cenová ponuka slúži len ako propagačný 
materiál dodávateľa.
 
Čl.10 Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej 
stránke dodávateľa ak v nich nie je ustanovené inak. 
10.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu 
týchto VOP. 
10.3. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením 
týchto VOP.

§
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10.4. Doručovanie: Objednávka alebo iné písomnosti podľa 
týchto VOP sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane: 
a) pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako 
nedoručená; 
b) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo 
odmietnutia; 
c) pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú 
v príslušnom registri  dňom kedy je adresátom prevzatá alebo 
kedy je doručovateľom odosielateľovi vrátená ako nevyžiadaná v 
odbernej (úložnej) lehote alebo s poznámkou adresát neznámy, 
adresát nezastihnutý alebo s inou poznámkou podobného 
významu. 
10.5. Zaslaním objednávky objednávateľa, objednávateľ 
pristupuje k týmto VOP dodávateľa a sú pre objednávateľa 
záväzné dňom potvrdenia objednávky dodávateľa. V prípade 
ak dôjde k rozporu medzi objednávkou, týmito VOP a VOP 
objednávateľa, tak platí čo bolo písomne dohodnuté v objednávke, 
potom VOP dodávateľa. 
10.6. Objednávateľ zaslaním objednávky dodávateľovi pristupuje 
k týmto VOP.
10.7. Predávajúci si vyhradzuje možnosť zavedenia technických 
a farebných odchýlok výrobkov. Dodané výrobky a fotografi e v 
katalógu sa preto môžu líšiť. 
10.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby tlače. 

Čl.11 Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov

11.1 Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi: TAKTIK 
Vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 45 
258 767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 
I , oddiel: Sro, vložka č.: 24508/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ 
v príslušnom gramatickom tvare) súhlas so spracovaním 
poskytnutých osobných údajov (najmä prostredníctvom 
Registračného formulára, formulára na aktualizáciu 
registrovaných údajov a Objednávkového formulára), a to v 
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne 
číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“ v príslušnom 
gramatickom tvare). Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje 
Objednávateľa spracúvať na účely:
- realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a 
povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov 
Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu,
- skvalitňovania produktov a služieb Prevádzkovateľa,
- prezentácie a propagácie Prevádzkovateľa, programov, ním 
predávaných Produktov a služieb a zasielanie uvedeného sa 
týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk,
- reklamné, marketingové a iné komunikačné účely (a to aj 
prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení).
Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu.
Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných 
na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, 
záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom 
Produktov Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu 
pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) 
kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu 
(obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných 
údajov) doručeného na e-mailovú adresu taktik@taktik.sk alebo 
formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním 
osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu 
jeho sídla. Odvolaním súhlasu zaniká registrácia registrovaného 
Objednávateľa na stránkach Obchodu ako aj jeho účasť vo 
vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. 
Prevádzkovateľ smie osobné údaje Objednávateľa spracúvať, až 

kým súhlas nebude odvolaný. Objednávateľ má vo vzťahu k jeho 
spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v §28 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov , a to právo:
- na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať v 
zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, 
informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, opravu 
nesprávnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak 
pominul účel ich spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní k 
porušeniu zákona,
- odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne 
žiadať blokovanie osobných údajov v prípade odvolania súhlasu,
- na základe písomnej žiadosti namietať spracúvanie osobných 
údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu, ako aj v 
prípade neoprávneného zásahu do práv a právom chránených 
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov 
poškodené,
- v prípade podozrenia, že osobné údaje sa neoprávnene 
spracúvajú, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných 
údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje Objednávateľa môže Prevádzkovateľ sprístupniť 
aj príjemcom v zmysle §4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom realizácie 
doručenia predmetu objednávky Objednávateľovi. Osobnými 
údajmi Objednávateľa sa na účely rozumejú jednak osobné 
údaje samotného Objednávateľa, a jednak aj osobné údaje 
osôb konajúcich za Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou, 
ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté Objednávateľom a/
alebo samotnými osobami konajúcimi za Objednávateľa ktorý 
je právnickou osobou. V rovnakom rozsahu a za rovnakých 
podmienok udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na 
využívanie jeho údajov nemajúcich charakter osobného údaju.
11.2. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi osobitný súhlas so 
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1. 
na účely priameho marketingu (zasielanie informácií o novinkách 
a ponukách telefonicky, mailom, poštou, faxom, osobne), a to 
najmä prostredníctvom Registračného formulára, formulára na 
aktualizáciu registrovaných údajov a Objednávkového formulára. 
Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na 
vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek bezplatne 
odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so 
zasielaním informácií) doručeného na e-mailovú adresu tatik@
taktik.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so 
zasielaním informácií) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu 
jeho sídla. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa 
tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním 
Osobných údajov podľa bodu 1. (tento je v prípade záujmu 
potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 1.). Rovnako 
odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 
1. nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií 
podľa tohto bodu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať 
samostatne, spôsobom podľa tohto bodu). Objednávateľ má v 
súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené § 62 
a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení.
11.3. Údaje Objednávateľa (vrátane osobných údajov) môžu 
byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne 
záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti 
orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak 
je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré 
vznikajú v súvislosti s predajom Produktov.
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