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pedagógovia,
v nadchádzajúcom školskom roku Vám prajem pevné zdravie 
a úspešné zvládnutie vyučovacieho procesu v súčasných náročných 
podmienkach. Dovoľte mi vyjadriť Vám podporu vo Vašej zodpovednej 
práci a predstaviť Vám náš nový katalóg učebných a vzdelávacích 
pomôcok, ktoré sme pre Vás pripravili. 

V edícii Úspešná maturita Vám ponúkame publikácie so starostlivo vytvorenou koncepciou, 
ktorá zahŕňa všestrannú a komplexnú prípravu študentov na maturitnú skúšku. Všetky 
publikácie z tejto edície sú zaradené do Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných 
textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných 
zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky.

Úspešná maturita / Slovenský jazyk a literatúra je svojím komplexným obsahom 
jedinečnou pomôckou na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Je prehľadne 
koncipovaná do troch častí. Časť Slovenský jazyk obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín 
a dejín jazyka, časť Sloh zahŕňa vzorové písomné práce študentov a prípravu na písomnú časť 
maturitnej skúšky a v časti Literatúra študenti nájdu stručný a výstižný historicko-spoločenský 
kontext literárnych dejín, charakteristiku literárnych žánrov, výber najvýraznejších autorov 
a ich diel. Súčasťou učebnice sú tematické testy a súhrnný modelový maturitný test.

Úspešná maturita / Anglický jazyk pre komunikačnú úroveň B1 a Úspešná maturita 
/ Anglický jazyk pre komunikačnú úroveň B2 obsahuje kvalitné materiály zamerané na 
prípravu na externú a internú časť maturitnej skúšky. V rámci každej konverzačnej témy sa 
nachádzajú didaktické testy s nahrávkami, úlohy na počúvanie s porozumením, úlohy na 
čítanie s porozumením, úlohy na precvičovanie gramatiky aj lexiky. Súčasťou učebnice sú 
audionahrávky nahovorené rodenými hovoriacimi na jazykovej úrovni C2, ktoré si možno 
jednoducho a ľahko vypočuť prostredníctvom QR kódov. 

Úspešná maturita / Dejepis ponúka vzorovo vypracované cieľové požiadavky 
usporiadané v šiestich tematických okruhoch. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo 
by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú požiadavku v maturitnom zadaní. Súčasťou 
každej cieľovej požiadavky sú námety na premýšľanie, ktoré vedú k formovaniu študentovho 
názoru. Záver učebnice obsahuje praktický slovník pojmov, ktoré sa najčastejšie objavujú 
v maturitných zadaniach a ich znalosť je súčasťou cieľových požiadaviek.

Zaujímavou a praktickou pomôckou pre učiteľov aj študentov sú pracovné zošity 
Literatúra pre stredné školy a gymnáziá. Žánrové usporiadanie pracovných listov zasadených 
do historického kontextu vytvára vhodný priestor na zdokonaľovanie kľúčových kompetencií 
a vyjadrovacích schopností študentov ústnou i písomnou formou. Pracovné zošity zohľadňujú 
potreby rôznych typov stredných škôl a vďaka rozmanitej typológii úloh a výberu zaujímavých 
ukážok sú vhodným doplnkom aj pri príprave na maturitnú skúšku. 

Okrem učebníc a pracovných zošitov nájdete v našej ponuke aj jazykové slovníky 
a praktické brožúrky z edície Do vrecka. Osobitnú pozornosť si zaslúžia jedinečné publikácie 
Pravopisné finty, Slovenčinárske finty a Pravopisné finty v praxi, ktoré sú unikátnym 
a praktickým pomocníkom z pera fundovanej autorky na zvládnutie nástrah slovenčiny nielen 
pre študentov. 

Prelistujte si náš katalóg a vyberte si z pripravenej ponuky. Z každej publikácie si môžete 
objednať na adresu Vašej školy bezplatnú ukážku, aby ste si ju mohli prelistovať a rozhodnúť 
o objednávke pre Vašich študentov. Uvítame Vaše postrehy, pripomienky a návrhy, ktoré nám 
umožnia plniť Vaše predstavy a požiadavky na kvalitné učebné pomôcky.

Prajem Vám nerušený priebeh školského roka a pevné zdravie. 

“

“
Ing. Miroslav Tokarčík
konateľ
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o
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Obsah publikácie:
• kompletná príprava na maturitnú skúšku
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov 
zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah učebnice vychádza z podnetov učiteľskej verejnosti na kvalitnú 
súhrnnú publikáciu zameranú na prípravu na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Učebnica je 
koncipovaná do troch častí. 
Časť Slovenský jazyk obsahuje teoretický prehľad jazykových rovín a  dejín jazyka. Časť Sloh zahŕňa 
vzorové písomné práce študentov rôznych funkčných jazykových štýlov s  využitím rôznych slohových 
útvarov. Časť Literatúra obsahuje stručný a  výstižný historicko-spoločenský kontext literárnych dejín, 
charakteristiku literárnych žánrov, výber najvýraznejších autorov a ich diel.
Učebnica obsahuje tematické testy a súhrnný modelový maturitný test. V závere publikácie je prehľad 
literárnych dejín a stručný slovník literárnej teórie. Súčasťou publikácie sú riešenia tematických testov.

Autori:
• Slovenský jazyk – doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., PhDr. Miroslava Štefancová
• Literatúra – PaedDr. Adriana Lednická, PaedDr. Marcel Papp
• Sloh – PhDr. Ľudmila Kőnyová
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Zvuková rovina jazyka, 

grafická stránka jazyka a pravopis

JAZYKOVEDA/LINGVISTIKA – spoločenská veda, ktorá skúma jazykový systém z hľadiska jeho jednotiek, 

stavby, funkcií a vývinu. Delí sa na jazykovedné (lingvistické) disciplíny: fonetika, fonológia, ortoepia, or-

tografia, lexikológia, morfológia, syntax, štylistika, sociolingvistika, etymológia, lexikografia, dialektológia  

a ďalšie jazykovedné disciplíny.    
 

 
 

 
 

 
 

 

 Jazykový systém vytvárajú základné prvky jazyka (hláska, slovo, syntagma), ktoré sú späté vzájomnými 

vzťahmi. Jazykový systém sa člení na čiastkové systémy, ktoré poznáme pod názvom jazykové roviny: zvu-

ková rovina, významová/lexikálna rovina, tvarová/morfologická a syntaktická/skladobná rovina jazyka. 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

JAZYK – usporiadaný systém znakov, ktorý obsahuje prvky (hlásky, slová) a pravidlá ich spájania.   

Fonéma – najmenšia zvuková jednotka reči, ktorá rozlišuje význam slova v jazyku. Jedna fonéma sa môže 

v slovenčine realizovať viacerými hláskami (fónami).  
 

 
 

 
 

 Fonológia (náuka o fonémach) – skúma používanie foném v reči, vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich zvuko-

vými vlastnosťami. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

REČ – individuálna (konkrétna, tvorivá) realizácia jazyka v praxi, môže mať hovorenú alabo písanú formu. 

 Hláska – najmenšia artikulačno-akustická jednotka reči, konkrétny jedinečný zvukový prvok (signál), ktorý 

vytvárajú rečové orgány.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fonetika (náuka o hláskach) – skúma spôsob a miesto tvorenia hlásky, vlastnosti hlásky.  
 

Ortoepia (náuka o správnom používaní hlások) – skúma pravidlá spisovnej výslovnosti.

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PÍSMO – usporiadaný systém znakov na zápis reči.  
 

 
 

 
 

 

 Graféma – základná grafická jednotka označujúca hlásku, zvukovú jednotku reči (fonému).  
 

Ortografia (náuka o pravopise) – skúma princípy a pravidlá zachytenia zvukovej podoby jazyka do písanej 

podoby.

SLOVENSKÁ ABECEDA

Je založená na hláskovom latinskom písme. Obsahuje 46 malých a veľkých písmen. 

A, Á, Ä, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K
, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, Ô, P, Q, R, 

Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž

u Rozdelenie hlások

samohlásky
krátke: a, e, i, o, y, u, ä          dlhé: á, é, í, ó, ý, ú

dvojhlásky
ia, ie, iu, ô (majú postavenie dlhej samohlásky)

spoluhlásky
b, c, č, d, ď, dz, ďž, f, g, h, ch, j, k, l, ĺ, ľ, m

, n, ň, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, v, w, x, z, ž

u Rozdelenie spoluhlások podľa mäkkosti

tvrdé
d, t, n, l, k, g, h, ch

mäkké
ď, ť, ň, ľ, c, č, š, ž, dz, dž, j 

obojaké
b, p, m, v, r, z, s, f

u  Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti

párové znelé
b, d, ď, dz, dž, g, h, z, ž, v

párové neznelé
p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f

nepárové znelé
m, n, ň, l, ľ, ĺ, r, ŕ, j

fonoló
gia

foném
a

JAZYK

foneti
ka

fóna

REČ

ortogr
afia

grafém
a

PÍSMO

ortoep
ia
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ÚSPEŠNÁ MATURITA

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY ROZPRÁVANIA 
u	spisovné, neutrálne, expresívne, hovorové slová; spisovný jazyk v autorskej reči,
u	synonymá (najmä slovies v uvádzacích vetách),   
u	tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší) najmä v pásme postáv,
u	použitie najmä častíc a citosloviec, slovies, zámen, prísloviek,  
u	rôznorodosť modálnej stavby viet,
u	nadväznosť viet,
u	všetky druhy viet podľa zloženia a členitosti, priama reč. 

Ukážka 1 (žiacka práca) 
Bola tmavá noc. Kveta sedela na posteli a rukami objímala svoje dve 

malé sestry, ktoré sa k nej chúlili ako plaché mačiatka. Cítila ich strach. 
Aj ona sa bála. Ale nemohla to dať najavo. Musíš byť silná, opakovala 
si sama pre seba. Musíš byť silná. Pozrela sa na hodinky. Ukazovali pol 
druhej ráno. Obrátila hlavu k dverám a sústredene počúvala krik a buchot 
z vedľajšej izby. „Ako môžu takto žiť?“ opýtala sa odrazu Laura so slzami 
v očiach. „Psst!“ Kveta ju chcela upokojiť, no vtom sa rozleteli dvere. Vošiel 
dnu. Zreval na nich   Už máte dávno spať  Čo tak čumíte  Zajtra máte školu  
Kozy  Odišiel. Sestry sa triasli ako osiky. Laura sa rozplakala ešte viac. Kve-
ta už nevládala. Ľahli si. Ani jedna z nich nedokázala zaspať.    

Ráno vstala Kveta ako dolámaná. Zmätená a unavená vošla do kuchyne. 
Zbadala ju stáť pri okne a hneď vedela, čo má urobiť.  Mami, sprav niečo Ja 
už nevládzem, nebudem Lauru a Lenku chrániť naveky  vychrlila to na mamu, 
ktorá sa na ňu ani nepozrela.  Dobre. Ja odchádzam. Rozumieš? Hej! Počuješ 
ma? Som dospelá. Nemusím tu s vami viac bývať. Poobede sa už nevrátim...  
dodala a odišla do izby, kde si narýchlo zbalila veci do malej tašky. V obývač-
ke ešte pozrela na mamu v očakávaní, že ju zastaví. No mama neurobila nič. 
Zbehla po schodoch a kráčala ku škole. Tento vzťah nikdy nepochopí. On – al-
koholik a tyran, ona – slabá žena, neschopná postarať sa o seba a o deti. Ničili 
ju výčitky svedomia a skutočnosť, že opustila svoje sestričky. 

Po skončení vyučovania váhala, či sa nemá vrátiť domov. Rozhodla sa, 
že pôjde k Petrovi. Keď jej otvoril, vrhla sa mu do náručia a vzlykala. Och, 
neboj sa, to bude v poriadku. Vyrieši sa to  snažil sa ju utešiť. Potrebovala 
sa vyplakať. 

O dva dni neskôr stretla mamu v meste. „Ahoj, mami! Ako sa majú Lau-
ra a Lenka? Sú v poriadku?“ prihovorila sa jej. No keď si všimla mamino 
modré opuchnuté oko, nečakala na odpoveď, a rýchlo dodala  Prosím, 
urob niečo  Nenechaj to len tak  Mama iba zlomeným hlasom povedala  
Vieš, kým si bola doma... mal strach, že ho udáš. Vie, že ja to neurobím  
Nie je nikto, kto by ho zastavil  Musíš sa vrátiť  Kvete preskočil hlas, keď 
kričala  Ja sa k vám nevrátim   Nebudem znášať jeho urážky a rev  A ty by 
si mala odísť tiež, hlavne kvôli dievčatám.  Otočila sa a odišla.

Keď prišla do Petrovho bytu, nabrala odvahu vziať si mobil do ruky. 
Celé dva dni ho mala vypnutý, pretože vedela, že jej budú volať sestry. 
Vidí správy plné smútku a sklamania, ktoré jej za dva dni poslala Lau-
ra. Rozplakala sa a rozmýšľala nad tým, či neurobila chybu. Možno som 
mala zostať doma a chrániť ich, vyčítala si. Ráno nechcela ísť do školy, 
no Peter ju presvedčil, že sa musí aspoň ukázať na prednáške. Myšlien-
kami stále blúdi k svojim sestrám, ktoré nechala doma. Na jednej strane 
sa cíti zbabelo, na druhej strane si však uvedomuje, že musela odísť, aby 
prinútila mamu vzchopiť sa.

–  vstup priamo do deja – in 
medias res,  prostredie, čas, 
postavy

–  rozprávač (3. os. sg.), minulý 
čas 

–  expresívne vyjadrovanie, 
názornosť

–  neuvedená nevlastná priama 
reč

–  pásmo rozprávača, pásmo 
postáv

–  citoslovce, náznak konfliktu
–  pestrá modalita viet, lexika

–  jadro, chronologický kompo-
zičný postup 

–  konflikt 

–  krátke vety – dynamickosť, 
zvyšovanie dramatickosti, 
citoslovce

–  striedanie dĺžky viet  

–  charakteristika

–  rozprávací postup, chronológia 
–  citoslovce

–  citoslovce
–  opis postavy
–  dialóg
–  živosť, hovorovosť, častice

–  emocionálnosť, subjektívnosť

–  pokračovanie príbehu

–  úvaha, vnútorný monológ 

–  vnútorný svet postavy

Zadanie: ODIŠLA SOM, HOCI SOM MALA ZOSTAŤ
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Realizmus vo svetovej literatúre

(polovica 19. storočia – začiatok 20. storočia)

Hlavné znakyu realis (lat.) – skutočný, vecný,

u zobrazuje život a svet taký, aký naozaj je; pravdivo zobrazuje nedostatky spoločnosti, kritizuje,

u autori spracúvajú aj témy, ktoré boli dovtedy tabuizované (nevera, alkoholizmus...),

u hrdinom je obyčajný človek,

u spisovatelia vykresľujú charaktery v typických spoločenských podmienkach,

u postavy môžu pochádzať z ktorejkoľvek spoločenskej vrstvy (od podsvetia až po aristokraciu),

u prináša nový typ literárnej postavy – charakterový typ, postava je nositeľom typických charakterových 

vlastností, patrí do istej spoločenskej vrstvy a na základe toho aj koná.

l ANGLICKÁ LITERATÚRA
CHARLOTTE BRONTËOVÁ 

– autorku zaraďujeme do prechodného obdobia medzi romantizmom a realizmom. 

Jana Eyrová – román je romanticko-realistickým príbehom lásky mladej siroty, Jana prechádza rôznymi prekážkami, 

ktorým musí čeliť.EMILY BRONTËOVÁ 
– patrí do generácie autorov v prechodnom období medzi romantizmom a realizmom.

Búrlivé výšiny – román sa odohráva na pozadí romantickej scenérie a realisticky zobrazuje vzťahy na anglickom vidieku, 

preniká do psychiky postáv.
CHARLES DICKENS 

– autor prežil ťažké detstvo, poznačilo ho uväznenie jeho otca pre dlhy, už ako dieťa musel pracovať, čo ho 

ovplyvnilo i v jeho tvorbe.

Oliver Twist – román odhaľuje problémy výchovy detí v Anglicku, realisticky ukazuje a kritizuje pokrytectvo spoločnosti.

l FRANCÚZSKA LITERATÚRA

HONORÉ DE BALZAC 

– jeho cyklus Ľudská komédia obsahuje vyše 90 románov a poviedok, ktoré zobrazujú vtedajšiu francúzsku 

spoločnosť 19. storočia,

– cyklus je rozdelený na Štúdie mravov, Filozofické štúdie a Analytické štúdie,

– vystupuje tu viac než 2 a pol tisíc postáv a mnohé prechádzajú z románu do románu,

– postavy predstavujú všetky spoločenské vrstvy.

Otec Goriot– spoločenský román, patrí k prvej časti cyklu,

– zachytáva chorobnú lásku otca k dcéram, zobrazuje úpadok citov v dôsledku preferovania peňazí,

– dej románu sa sústreďuje okolo otca Goriota a jeho dcér, Goriot je obchodník, ktorý žije len pre svoje dcéry. 

Dá im celý majetok, no sám sa musí presťahovať do skromného penziónu. Dcéry sa za neho hanbia, hoci 

on platí ich dlhy, až sa stane úplne chudobným. Okolie Goriotom opovrhuje i s ním súcití. Goriot zomiera 

chudobný a dcérami opustený.

Historicko-spoločenský kontext

19. storočie charakterizovala priemyselná revolúcia a zánik feudalizmu. Toto storočie prinieslo 

rôzne objavy, ale napríklad aj evolučnú teóriu (Ch. Darwin). 

Do popredia sa tak dostáva svet skutočný – aký naozaj je. 

Vo filozofii sa realizmus opiera o pozitivizmus, ktorý zdôrazňuje objektívne poznanie skutočnos-

ti – skutočné je len to, čo sa dá dokázať a overiť (A. Comte).

Rozvíja sa aj naturalizmus, ktorý sa uplatňuje predovšetkým v literatúre, opisuje temné stránky 

života, využíva estetiku škaredého (diela É. Zolu, G. Flauberta).

ANGLICKÁ LITERATÚRA

FRANCÚZSKA LITERATÚRA
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Rôznorodá typológia úloh má za cieľ výučbu literatúry zefektívniť i zatraktívniť. Pracovné zošity zohľadňujú 
potreby rôznych typov stredných škôl a sú vhodným doplnkom pri príprave na maturitnú skúšku.

Publikácia obsahuje chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období, cha-
rakteristické znaky jednotlivých literárnych období, informácie o najvýznamnejších 
autoroch a ich tvorbe. Užitočným doplnkom je minislovník teórie literatúry. Pub-
likácia je zostavená v súlade s obsahom učiva literatúry na stredných školách a je 
určená na praktické a efektívne zhrnutie vedomostí nielen pre študentov.
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ANGLICKÝ JAZYK
Učebnice sú vypracované s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov  
z anglického jazyka pre úroveň B1 a B2. Ponúkajú komplexne spracované materiály zamerané na prípravu 
na externú aj internú časť maturitnej skúšky. Učebnice obsahujú 25 konverzačných tém.
Časť Hovorenie ponúka návod, ako postupovať pri opise vizuálnych podnetov a pri vyjadrovaní názorov 
a postojov. Časť Počúvanie s porozumením je zameraná na precvičenie schopnosti porozumieť 
hovorenému prejavu monologického a dialogického charakteru. Časť Jazyk a jeho použitie zahŕňa široké 
spektrum gramatických konštrukcií a jazykových prostriedkov na upevnenie vedomostí na morfologickej, 
syntaktickej, lexikálnej a ortografickej rovine jazyka. Časť Čítanie s porozumením pozostáva z autentických 
textov rôznych žánrov a úloh na prácu s textami. Súčasťou učebníc sú audio nahrávky nahovorené 
rodenými hovoriacimi na jazykovej úrovni C2, prepis audionahrávok a kľúč správnych odpovedí. 
Audionahrávky si možno vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom QR kódov umiestnených 
v pravom hornom rohu každej kapitoly.

ÚSPEŠNÁ MATURITA

a

1.  Compare and Contrast the piCtures.
SPEAKING

I.

22

Unit 3

Health and fitness

Task 1

1.  How can individual behaviour and lifestyle choices improve health?

2.   How can innovations in health and health care extend life?

3.  What are the trends in health-improving activities?

Task 2

1.  What does it mean to live a healthy life?

2.  How can stress levels affect the quality of life?

3.  Why should health education be part of the school curriculum?

4.  Why is it important to have access to health insurance?

5.  What are the consequences of the growth in health care costs? 

6.  Why must patients rely on experts to determine their diagnosis and select treatment?

7.  What is the difference between state and private sector delivery of health care?

8.  What needs to be done to improve the quality of health care?

Practice

1  Look at the pictures and answer the questions.

Where was the picture taken?

Who are the people in the picture?

What are the people in the picture doing?

   

2  Look at the pictures. Match the words and the phrases with the pictures.

food court, edible, tableware, junk food, fresh food, vegetarian option, home cooking, table etiquette, 

serving, take out, nutritional, family meal

3  Match the description below with the correct picture. Then, complete the gaps with the correct word.

food, meal, above, left, around, set,  served, tomatoes, serving, right, offered, potatoes, plate, ready, bowl, 

helping, arranged, air, put, atmosphere

2. praCtiCe

1.

2.

3.

1.  WORDS TO REMEMBERSPEAKING
I.

104

Town and countryUnit 13

Match the tourist attractions with the pictures.

castle, chateau, temple, cave, spa, theme park 

       

   
2. PRACTICE

1.  Look at the pictures and answer the questions. 

Where was the picture taken?

What can you see in the picture?  

   

2.  Look at the pictures. Fill in the blanks with the correct vowels to make words related to the pictures. 

c_stl_ / r_ _ns / _v_rl_ _k / s_rr_ _nd / _cc_ss / p_v_m_nt / th_ck / _ss_m_ / r_v_r / br_dg_ / t_w_r / p_rk / 

dr_wbr_dg_ / m_ _t / w_ll w_lk / f_rtr_ss / w_tcht_w_r / b_ _t  

3.  Read the description of the first picture. Put the letters in the correct order to make words.

In the first picture I can see the a) rsinu of a castle which was built on the b) crreno of a great rock. I´m 

not sure, but it might be an c) antecin castle somewhere in Scotland. The castle is d) ovoloreking a lake 

or the sea on one side. On the e) mlandain the castle is surrounded by stone walls and can be accessed 

from a stone f) pentamev. The high and g) tickh walls of the castle are built of heavy stones. I h) amusse 

that the castle hasn´t been i) riapered for many years and as a result it´s j) garullyad falling into ruins. 

However, it must have been the k) seti of important l) estevn in the past. 

2. PRACTICE

1.

2.

3.

1

4

2

5

3

6

93

FasHion

4. SAMPLE ANSWERS

Task 1

1  Compare and contrast the pictures. Why does fashion change over time?
The pictures depict women dressed up for two different occasions. In the first picture, I believe, the women 
are wearing an apron over a dress and a headscarf to emphasize the link between their traditional dress 
and the traditional food they are serving. In this way, they express how clothes are associated with cultural 
events and festivals. In the same vein, the second picture shows women dressed in traditional clothes. 
They are composed of a skirt and a blouse in the colours green and white. The outfit also includes a shawl 
patterned with polka dots and laces, which the women are wearing over their shoulders. On their heads, 
they are also wearing creamy bow hats. I assume this is a traditional costume worn during festivals. What 
the two pictures have in common is the fact that the women are wearing traditional clothes. However, 
traditional clothes are not a thing of the past. In fact, contemporary fashion designers are frequently 
inspired by traditional design and patterns. To make clothes more appealing to consumers they come up 
with new patterns, styles, textiles, and colours in order to set new fashion trends. As a result, there are 
always new trends introduced into fashion; however, since they stem from traditional clothes, they are 
not that original. Another reason why fashion changes so frequently is the fact that the fashion industry 
and fashion designers need to earn money. Introducing new fashion trends not only creates demand for 
clothes, but for accessories like bags, keychains, and wallets also. In conclusion, the only ones who can 
decide on changes in fashion are consumers, either by accepting or declining the new fashion trends.

2  How do fashion trends influence a person’s style?
Fashion has an impact on everybody’s life to a greater or lesser extent. Often, people follow fashion trends 
set by designers blindly. As a result, their dressing style, haircut, and choice of jewellery lack the aesthetic 
sense they see in fashion magazines. However, there are also people for whom fashion trends serve as 
an inspiration in creating their own style. They combine styles, colours, patterns, and textiles in an eye-
pleasing manner. In the case of fashion trends, I truly believe that less is more. Fashion trends should 
provide inspiration for creating everybody’s own style.

3  Why is it important for people to follow fashion?
People follow fashion for various reasons. Firstly, many young people are hugely influenced by fashion 
styles presented by celebrities. In order to look as daring and fabulous as their favourite celebrity, they 
are willing to go to extremes to reach celebrity-style fashion looks. Secondly, one of the ways in which to 
express social status is with clothing. By wearing exclusive and expensive clothing produced by fashion 
designers one expresses the belonging to a certain social group. Thirdly, peer pressure has a significant 
effect on teenagers’ fashion choices. In order to maintain group identity, young people follow the fashion 
style of their peers regardless of the fact that they lose their own identity.

Task 2                                                                                                                                                                                      

1  What does the proverb ‘clothes make the man’ mean to you?
Outfits are not only a prime indicator of a person’s taste, preferences, and values, but more often their 
profession and social status too. When meeting people for the first time, clothes play an important role 
in making first impression judgements. In situations like business meetings or job interviews, a person 
is judged on their looks before being judged on their words. That is why the choice of suitable clothing 
contributes hugely to making the best first impression. Likewise, it is imperative to dress up appropriately 
and adequately for the occasion. While wearing a casual outfit like jeans and t-shirt is appropriate for a 
barbeque or birthday party, a night at the theatre requires a knee-length dress or a dark suit. Since people 
not only communicate verbally but through appearance also, it is important to make the right choice of 
clothes correspondingly to the event.

2  What are the benefits of having your clothes custom tailored?
For many people having their clothes custom-made seems quite unusual; however, there are certainly 
benefits to it. Firstly, the main benefit of getting clothes tailored is that it saves time. By getting dresses 
made, we can avoid visiting different shops, comparing prices and looking for the best deal. Secondly, 

4. sample aNsWers

1.

2.

3.

1.

2.
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2. MULTIPLE CHOICE: You are going to read three extracts about heroes and role models. For questions 1 – 6, 
choose the answer (A, B, C or D) which you think fits best according to the text. 

The person I look up to is my big sister. She is ten years older than me and she’s always been my personal 
hero. As a paediatrician she is a renowned specialist in the paediatric cancer field. She is fully devoted to 
her job of saving young patients in a children’s hospital. The combination of her determination, strong 
will and professionalism is truly admirable. Besides her job, she is successful in her personal life as well. 
She’s got two wonderful daughters and a great husband who supports her in everything she does. I am 
extremely proud of what she has achieved in her life.

1.  The writer considers her sister her personal hero because
a) she has a successful career 
b) she has a happy family life
c) she treats seriously ill children
d) she leads a successful life  

2.  The writer describes her sister as 
a) determined, stubborn, supportive
b) professional, successful, determined  
c) proud, famous, determined 
d) successful, dedicated, stubborn

My favourite teacher is my English teacher. In her lessons she always creates a warm, friendly and relaxed 
atmosphere in which students can work comfortably. In the learning process, she shows respect and 
provides equal opportunities for each student. Her lessons are never boring. She employs a variety of 
teaching methodologies and strategies such as pair work, group work, role play, independent study and 
games to motivate the students to learn English. Also, she encourages students to be independent and 
creative and to come up with their own opinions and solutions.

3.  The writer describes the English teacher as
a) respectful, creative, unimaginative
b) inventive, independent, respectful
c) relaxed, independent, creative
d) respectful, creative, encouraging  
 

4.  The writer describes the English lessons as 
a) relaxed, boring, creative
b) creative, independent, opportunistic 
c) friendly, changeable, comfortable
d) creative, interesting, relaxed 

The teacher who’s helped me most in my education is my maths teacher. Maths has never been my 
strong point but her clear explanations made even the most difficult topics understandable. Her firm 
grasp of the subject in combination with her patience and respect for students has helped me greatly in 
understanding what mathematics is about and also in passing all the important tests. 

5.  The writer describes the math teacher as
a) patient, respectful, knowledgeable  
b) educated, understanding, ignorant
c) helpful, educated, understanding 
d) strict, patient, respectful

6.  The phrase ´firm grasp of´ refers to
a) tight embrace
b) thorough understanding
c) firm clutch
d) high appreciation

2.  MULTIPLE CHOICE: You are going to read three extracts about heroes and role models. For 
questions 1 – 6, choose the answer (A, B, C or D) which you think fits best according to the text. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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II. LISTENING

GAPPED TEXT: Listen and complete the gaps with the appropriate word in the summary of the passage below. 

Students wishing to study full-time in Australia for more than three months have a variety of options to choose 

from. Depending on the type of preferred education, they can choose from ELICOS, vocational education 

and higher education courses. English Language Intensive Courses for Overseas Students, in other words 

ELICOS, provide students not only with a multicultural learning environment, but also with a wide variety 

of English language 1 ____________, ranging from general English courses to English for specific purposes and 

exam preparation courses. Students aiming at developing both practical skills and theoretical knowledge opt 

for Technical and Further Education institutions, which enable students to obtain practical work 2 __________. 

Students wishing to work toward a university degree from an Australian university can enrol into bachelor´s, 

master´s or doctoral study programmes. In order to meet the entry 3 ____________, students have to provide 

evidence of English language proficiency and present a high school 4____________ before starting the course. 

Australian higher education 5___________ are recognised by professional organisations all over the world. 

III. LANGUAGE IN USE1 MULTIPLE CHOICE:  Read the text below and complete each space with the appropriate word.

Which extracurricular activity is right for your child?

Extracurricular activities are a 1 ___________ element of Australian education and from music and 

performance to sport and community service, the choices are near 2 __________. The benefits are varied, 

offering the opportunity to 3 __________ new friends, become part of a team, learn new skills,  expand 

knowledge, boost self-confidence and 4 ___________ independence. 

Many schools hold productions, often at the end of the year, with plays or musicals comprised of students 

that perform on stage and assist with 5 ___________  work. These are a great social opportunity for single-

sex schools to collaborate with a brother or sister school. Most schools also offer pupils the chance to 

learn a variety of instruments, with specialist teachers available for private or group tuition. 6 __________ 

on the instrument, students may perform in ensembles and bands. 

The 7 __________  of schools group pupils into houses and hold annual competitions for swimming, 

cross country running and athletics, with elite performers given the chance to represent their school 

at district, regional or state levels. Inter-school sport is also common, allowing students to compete 

against nearby schools in football, cricket, hockey, netball and tennis to name a few. 8 __________ 

education excursions and school camps may involve the opportunity to try alternative activities 

such as skiing, orienteering and surfing.

There are many academic competitions 9 __________ to students in subjects like maths, science and English, as 

well as in more specialised areas such as IT or economics. The International Competitions and Assessments 

for Schools (ICAS) program is conducted by the University of New South Wales to gage aptitude in computer 

skills, English, mathematics, science, spelling and writing. The Australasian Problem Solving Mathematical 

Olympiads and the National History Challenge are also available. Debating is another great option, whether 

it’s an internal contest or testing students 10 ___________  other schools in local competitions.

education

lisTEning

II.
GappeD teXt: Listen and complete the gaps with the appropriate word in the summary of the 

passage below. 

1.  MULTIPLE CHOICE:  Read the text below and complete each space with the appropriate word.

LANGuAGE IN uSE

III.
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III. LANGUAGE IN USE1. MULTIPLE CHOICE: Read the text below and complete each space with the appropriate word.

1______________ a wide range of reasons why people 2_____________ homeless. The most 3_______________ 

examples are alcoholism, drug addiction and gambling. Likewise, unemployment can 4______________ 

difficulties in 5______________ with living expenses or lead to difficulties renting a place to live. Equally, 

another factor leading to homelessness is serious mental illness. No matter how diverse the reasons 

6_____________ becoming homeless are, homeless people should be given a chance to live a decent life. Firstly, 

the government should 7_______________ homeless shelters in towns and cities in order to 8_______________ 

that no one spends the night 9_________________ the streets. Secondly, homeless shelters should be supported 

by government funding to provide homeless people 10______________ free food, clothing and shelter. 

Thirdly, alcohol and drug abuse programmes should give the homeless an opportunity to participate 

and find treatment for their addiction. Finally, people and society should never turn their 11______________ 

on homeless people; on the contrary, they should 12_______________ them the opportunity to start afresh.

1.  a) There is               b) This is             
c) It is                     

d) That is

2.  a) became               b) become           
c) are becoming     d) have become       

3.  a) frequency            b) frequently       
c) frequented         d) frequent

4.  a) lead by                b) lead down        
c) lead to               

d) lead on

5.  a) keeping under     b) keeping up       
c) keeping with      d) keeping to 

6.  a) in                         b) to                     
c) on                       

d) for

7.  a) set in                   b) set to               
c) set up                  

d) set for

8.  a) make sure           b) make known    
c) make haste        

d) make headway

9.  a) in                         b) along                
c) by                      

d) on

10.  a) with                    b) for                     
c) by                     

d) to

11.  a) hands                b) heads                
c) backs                

d) stomachs

12.  a) take                   b) give                   
c) have                  

d) miss    

2. WORD FORMATION: Complete the text with the correct form of the words in brackets.

A family fulfils 1____________ (variety) roles in society. The first basic role of the family is to 2_____________ 

(nurturing) children. By setting a good example, parents bring up children who observe respectable 

and 3______________ (morality) behaviour. Parents and other family members are role models who set an 

example for children. That’s why family is the place where children not only learn to say ‘please’ and 

‘thank you’ but are also taught to show 4_______________ (respectful) to the elderly, practise proper table 

manners, learn to keep their rooms nice and tidy, and 5_______________ (sharing) in the household chores. 

Secondly, a family 6_______________ (provide) for the emotional needs of the family members. By respecting 

one another’s 7______________ (person) and feelings, a family becomes a place of love, 8______________ 

(trustworthy), comfort and 9______________ (secure). Thirdly, by providing food, shelter, clothing and other 

material needs, a family 10_______________ (satisfaction) the physical needs of its members. In addition, a 

family also provides economic 11______________ (supportive) for its members. All in all, on the one hand 

families are the 12______________ (basics) unit of society; however, on the other hand societies 13_____________ 

(determination) the shape, size, and role of a family.

3. OPEN CLOZE: Think of the word which best fits each space. Use only one word in each space.  

Changes in society and changes in the family structure 1_____________ interrelated. A couple 2_______________ 

decades ago the only family structure accepted by society 3______________ that of the traditional family 

made 4______________ of a father and mother and their children. Any diversion from this established pattern 

1.  MULTIPLE CHOICE:  Read the text below and complete each space with the appropriate word.

LANGUAGE IN USE

III.

2.  WORD FORMATION: Complete the text with the correct form of the words in brackets.

3.  OPEN CLOZE: Think of the word which best fits each space. Use only one word in each space.
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DEJEPIS
Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov 
z dejepisu. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu 
cieľovú požiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach. 
Učebnica prináša vypracované všetky cieľové požiadavky A, B, C, ktoré sú usporiadané v šiestich farebne 
odlíšených tematických okruhoch, ktoré korešpondujú s chronologickým prezentovaním historických 
udalostí, javov a procesov. Súčasťou každej vypracovanej cieľovej požiadavky sú námety na premýšľanie 
vyplývajúce z kontextu zadania, ktoré vedú k sformovaniu názoru. 
Texty sú doplnené historickými mapami, historickými dokumentmi, karikatúrami alebo obrázkami, ktoré 
sú aj súčasťou úloh v maturitných zadaniach. Záver učebnice obsahuje praktický slovník pojmov, ktoré sa 
najčastejšie objavujú v maturitných zadaniach a ich znalosť je súčasťou cieľových požiadaviek. 
Učebnica je zostavená tak, aby bola vhodnou študijnou pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku. 
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 1 u Pojem Mezopotámia

 2 u Geografické podmienky

 3 u Vznik poľnohospodárstva

Cieľová požiadavka: 3.1

Charakterizovať podmienky pre vznik prvých štátov 

na vybranom príklade (Mezopotámia).

Pojem Mezopotámia sa prekladá ako medziriečie. Názov pochádza z gréckeho mesos – medzi, potamos 

– rieka. Predstavuje územie (oblasť) v povodí stredného a dolného toku riek Eufrat a Tigris, dnes územie 

Iraku. 

Táto oblasť bola najprv tvorená časťami Sumer (na juhu) a Akkad (na severe). Neskôr sa rozšírila na seve-

re na Asýriu, na juhu Babyloniu (tá sa členila na severnú časť Akkad a južnú časť Sumer). 

   

Obr. 9 Civilizácia starovekej Mezopotámie

Z geografického hľadiska môžeme Mezopotámiu označiť ako rozsiahlu aluviálnu nížinu vytvorenú 

dvoma riekami Eufrat a Tigris. Na severe a východe je obklopená pohoriami Zagros a Taurus. V rámci 

povrchu krajiny je to rozmanitá oblasť tvorená riekami, údoliami, močiarmi, vrchovinami, pastvinami, 

horskými údoliami aj vyprahnutými územiami.

Klímu charakterizovali letné suchá a zimné dažde. V najnižších oblastiach bolo zrážok menej.

Na juhu, kde sa Eufrat a Tigris spájajú a vlievajú do Perzského zálivu, bola krajina rovinou s močiarmi. 

Smerom na severozápad sa reliéf krajiny zväčšoval a nachádzalo sa tu množstvo vodných tokov s rozsiah-

lymi pastvinami. Na západe a juhozápade krajiny boli neúrodné púšte a stepi.  

Okolie veľtokov vyzeralo nasledovne: najďalej ležali rozsiahle nížinaté oblasti, ktoré boli v období zá-

plav močiarmi, v období sucha zase suché. Na niektorých miestach sa vyskytovali byliny, preto tam žili 

bylinožravce. Pri rieke sa rozprestierala poľnohospodárska pôda chránená pred zaplavením tým, že sa 

nachádzala vyššie od rieky. Pozdĺž riečnych tokov boli údolné nivy ako najlepšie miesta pre intenzívne 

obrábanie a osídľovanie. Mali tieto výhody: boli úrodné, rýchlo sa vysušovali a neničili ich zimné mrazy. 

Poskytovali prístup k vode v rokoch nízkej hladiny riek. Eufrat vo svojej poslednej časti toku oddeľoval 

vyprahnuté územia od úrodnej krajiny, Tigris takúto hranicu netvoril. To malo aj svoje politické dôsledky. 

Hranica Mezopotámie a horských oblastí na severovýchode nebola stabilná. Na druhej strane dochádzalo 

aj k obchodným kontaktom medzi Mezopotámiou a okolitými oblasťami. Horskými priesmykmi sa dopra-

vovali suroviny ako kovy (najmä cín), kameň, drevo. V nížinách bol veľký záujem o tieto suroviny, pretože 

tu, vďaka vznikajúcemu poľnohospodárstvu, rástlo bohatstvo oblastí a následne aj počet obyvateľov, ktorí 

starovek

1

2

A

74

úspešná maturita

?    Námety Na premýšľaNie

Na konci 8. storočia sa rozvinula karolínska renesancia. Neskôr vznikla románska kultúra, ktorá vyvr-
cholila v architektúre. Boli pre ňu typické silné, často až niekoľko metrov široké múry, malé polkruho-
vité oblúkom zahnuté okná a silné oporné stĺpy. Románske umenie sa vyznačovalo hierarchickou štruktú-
rou, ktorá odzrkadľovala dobu. Napríklad v maliarstve: čím bola postava vyššia, tým bola na vyššom mieste 
spoločenského rebríčka. Kultúra vrcholného stredoveku sa spravidla označuje ako gotická. Jej najcharakte-
ristickejšie prvky sa objavili v architektúre. Na rozdiel od románskeho slohu sa gotika odlišovala konštrukč-
nými princípmi, ktoré umožnili zväčšiť výšku stavieb. Krížová klenba bola nahradená rebrovou, namiesto 
silných múrov sa objavovali slabé múry spevnené vonkajším oporným pilierom. Rebrovitý princíp 
sa uplatňoval aj v tvare okien a dverí, ktoré boli zaklenuté lomeným oblúkom. Tieto znaky nájdeme 
na všetkých stavbách z tohto obdobia (kostoly, kláštory, mestské domy, radnice, opevnenia, hrady a pod.). 
Vrcholným prejavom gotiky bola katedrála. Skrývala v sebe bohatú náboženskú symboliku. Vyjadrovala  
a prezentovala moc i bohatstvo cirkvi. V pôdoryse sa zachovala podoba kríža, myšlienka rovnosti ľudí pred 
Bohom. Románsky kostol sa členil tak, že hlavný oltár bol vyvýšený, naproti tomu v gotickej katedrále stál už 
hlavný oltár na úrovni podlahy lode, čo symbolizovalo rovnosť kňaza a veriacich. 
Význam stredovekej kultúry: Kultúra je odrazom doby, čo sa prejavilo aj v stredovekej kultúre. Kresťan-
stvo dalo základy vývoju vlastného kresťanského stredovekého umenia. Sakrálna architektúra je plná ná-
boženskej symboliky. V románskych stavbách sa prejavoval hierarchizmus, čo je odkazom na nerovnosť 
spoločenských vrstiev v stredovekej spoločnosti. Symbolika gotiky bola zase vo vysokých stavbách pou-
kazujúcich na cestu k Bohu.

l Ako sa volala prvá univerzita na našom území, kde pôsobila a kto ju založil?
l Uveďte príklady románskej a gotickej architektúry vo vašom okolí.
l Ktoré mníšske rády pôsobili v období stredoveku?
l K nasledujúcim obrázkom doplňte, či ide o románsku alebo gotickú stavbu.

Obr. 20

Obr. 23

Obr. 21

Obr. 24

Obr. 22

Obr. 25
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Analýza dokumentov a fotografie:Ukážka 1
Z LETÁKU HLINKOVEJ GARDY V ROKU 1940

Nás neobalamutia hlúpou frázou, že Žid je tiež človek. Židia sú zástupcami a agentmi diablov. Žid nie 

je výtvor Boží, ale diabolský, a preto Žid nie je človek, len ako človek vyzerá. Ten, kto Židov akýmkoľvek 

spôsobom podporuje alebo chráni – toho trest Boží neminie.(Súbor historických dokumentov k národným dejinám pre gymnáziá, s. 38)

Ukážka 1 a fotografia (obr. 53) boli súčasťou vtedajšej propagandy. Prečo môžeme pri ich interpretácii 

hovoriť o diskriminácii Židov?Všetci Židia sú označovaní ako zlo, ako nepriatelia, ako neľudia.

Ukážka 2
Z diplomatickej nóty Vatikánu adresovanej slovenskej vláde

Svätá stolica so živou bolesťou sa dozvedela, že aj na Slovensku, ktorého takmer celé obyvateľstvo 

sa teší najkrajšej katolíckej tradícii – bolo vyhlásené 9. septembra 1941 vládne nariadenie, ktoré 

ustanovuje podrobné zákonodarstvo rasové, obsahujúce rozličné opatrenia, ktoré sú v zrejmej pro-

tive so zásadami katolíckymi.
(Súbor historických dokumentov k národným dejinám pre gymnáziá, s. 38)

Kto protestoval proti vydaniu Židovského kódexu?

Vatikán.

Ukážka 3
Z listu rabínov prezidentovi republiky v marci 1942

Veľkej časti židovstva na Slovensku hrozí deportácia do cudzej krajiny. Takáto deportácia vo vojne zna-

mená záhubu. V tejto poslednej osudovej hodine apelujeme na Vaše kresťanské a ľudské svedomie, obra-

ciame sa na Vás so zúfalou prosbou: uplatnite svoj vplyv a zamedzujte takýto spôsob záhuby ľudí. 

(Súbor historických dokumentov k národným dejinám pre gymnáziá, s. 38)

Rabíni žiadajú neuskutočniť deportácie Židov. Na ktoré hodnoty u prezidenta apelujú?

Apelujú na jeho kresťanské a ľudské svedomie.?    Námety Na premýšľaNiel Aká je hlavná myšlienka filmu Obchod na korze?

l Zmapujte miesta pamätníkov židovského a rómskeho holokaustu.

l Ako sa volal anglický podnikateľ, ktorý zachránil mnoho židovských detí z vtedajšieho územia 

Slovenska?

6

Obr. 53
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Netradičná príručka sloven-
ského pravopisu od učiteľky 
s dlhoročnými skúsenosťami 
obsahuje užitočné a zrozumi-
teľné pomôcky – finty, s ktorý-
mi sa pravopis stane hračkou.

Tretia časť obľúbenej série ponúka každému možnosť 
overiť si, nakoľko je zorientovaný v zákonitostiach sloven-
ského pravopisu. Riešenia sú ľahko oddeliteľné od časti 
s doplňovačkami, umožňujú teda výbornú možnosť kon-
troly – či už pre objektívnu spätnú väzbu v rámci samoštú-
dia, alebo pri overovaní vedomostí žiaka rodičom.

Príručka ponúka každé-
mu možnosť, aby si jed-
noducho, zrozumiteľne, 
bez väčšej námahy a tem-
pom, ktoré mu vyhovuje, 
osvojil slovenskú syntax.
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Obchodné 
podmienky

1.  Akákoľvek objednávka v súlade s obchodnými 
podmienkami (poštová, telefonická, elektronická) 
je záväzná. Objednávateľ sa zaväzuje objednaný 
tovar pri doručení prevziať a uhradiť sumu uve-
denú na faktúre v termíne splatnosti.

2.  Objednávateľ je povinný v  objednávkovom for-
mulári pravdivo uviesť všetky požadované údaje.

3.  Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., sa zavä-
zuje prijať a spracovať každú platnú objednávku. 
O spracovaní objednávky informuje objednávate-
ľa na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v objednáv-
kovom formulári.

4.  Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., sa zavä-
zuje doručiť objednaný tovar v plnom rozsahu 
do 30 pracovných dní od prijatia objednávky, a to 
na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. 
V  prípade, že objednávateľom je spotrebiteľ (fy-
zická osoba), spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, 
s.r.o., doručí objednaný tovar v plnom rozsahu do 
30 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

5.  Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., nenesie 
zodpovednosť za oneskorené doručenie objed-
naného tovaru spôsobené nesprávnymi alebo 
neúplnými údajmi v objednávkovom formulári.

6.  V prípade, že objednávateľom je škola, na kaž-
dých objednaných 15 ks pracovných zošitov pre 
žiakov z daného predmetu a ročníka sa objedná-
vateľovi poskytuje tiež 1 ks pracovného zošita pre 
učiteľa zdarma. V prípade, ak je v objednávke uve-
dený vyšší počet zošitov pre učiteľa, zošity navyše 
budú účtované podľa aktuálnej ceny daného pra-
covného zošita. V prípade, že objednávateľom je 
škola, obdrží objednávateľ pri objednaní 5 a viac 
ks pracovných zošitov bezplatne od predávajúce-
ho metodickú príručku a riešenia úloh v elektro-
nickej podobe.

7.  Úhrada faktúry môže byť vykonaná prevodom, 
priamym vkladom na účet, v hotovosti prostred-
níctvom dobierky alebo poštovou poukážkou. 
Každá platba musí obsahovať variabilný symbol 
– číslo faktúry. V opačnom prípade nie je možné 
identifikovať platbu a faktúra je považovaná za 
neuhradenú. Objednávateľ je povinný uchovať 
doklad o úhrade.

8.  Ak je objednávateľom škola, poštovné a balné je 
bezplatné.

9.  Každý objednávateľ, ktorým je škola na území 
Slovenskej republiky, má nárok na 1 ks žiackeho 
pracovného zošita z daného predmetu  a ročníka 
ako ukážku. Pri objednaní 15 a viac ks pracovných 
zošitov z daného predmetu a ročníka zostáva 
ukážka na škole bezplatne. V prípade, že škola ne-
uskutoční objednávku pracovných zošitov do 30 
dní odo dňa doručenia ukážky pracovného zošita, 
je škola povinná v rovnakej lehote nepoškodené 
ukážky vrátiť zaslaním na korešpondenčnú adre-
su predávajúceho.

10. V prípade reklamácie, ak je dodaný tovar neúplný, 
chybný alebo poškodený, je potrebné obratom 
kontaktovať vydavateľstvo. Spoločnosť TAKTIK vy-
davateľstvo, s.r.o., garantuje vybavenie reklamá-
cie v čo najkratšom možnom čase a na náklady 
spoločnosti.

11. Pri zasielaní reklamovaného tovaru je potrebné 
ho zaslať na poštovú adresu vydavateľstva a k to-
varu priložiť kópiu faktúry spolu so sprievodným 
listom s popisom chyby alebo dôvodu reklamá-
cie.

12. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je opráv-
nený odstúpiť od zmluvy za podmienok uvede-
ných v  poučení o  uplatnení práva spotrebiteľa 
na odstúpenie od zmluvy, ktoré je dostupné na 
webovej adrese http://www.taktik.sk/kontakt/ob-
chodne-podmienky/.

13. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávate-
ľa, resp. jeho zamestnancov, či iných osôb nim po-
verených na konanie v súvislosti s touto zmluvou, 
nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je 
nevyhnutné pre riadne plnenie kúpnej zmluvy; 
pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpo-
vedaniu otázok objednávateľa súvisiacich s pred-
metom kúpy a pre plnenie povinností uložených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi; prí-
padne je ich spracúvanie v oprávnenom záujme 
predávajúceho.  V prípade ich neposkytnutia by 
nebolo možné riadne plniť kúpnu zmluvu. Predá-
vajúci uchováva osobné údaje po dobu potrebnú 
k riadnemu plneniu zmluvy, ako aj do uplynutia 
príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých 
právnych nárokov. Objednávateľ môže kliknutím 
na príslušné políčko v e-mailovej výzve predáva-
júceho na odber noviniek TAKTIK vydavateľstva 
vyjadriť svoj súhlas so zasielaním informácií 
o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách   
predávajúceho. Kliknutím na tlačidlo “potvrdiť 
odber” objednávateľ udeľuje predávajúcemu svoj 
výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých 
osobných údajov, na zasielanie informácií o no-
vinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách pre-
dávajúceho (marketingových ponúk) prostredníc-
tvom elektronickej pošty (e-mailov). Tento súhlas 
udeľuje objednávateľ slobodne a dobrovoľne pre-
dávajúcemu na dobu 5 rokov, pričom je možné 
ho kedykoľvek odvolať.

14. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie 
publikácií vydavateľstva alebo ich častí bez súhla-
su vydavateľstva je zakázané a bude postihované 
podľa zákona.

15. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., si vyhra-
dzuje právo v prípade potreby zmeniť tieto pod-
mienky a upozorniť na to zákazníkov na webovej 
stránke v časti Obchodné podmienky.

16. So svojimi podnetmi alebo sťažnosťami  
sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom  
týchto kontaktov: 
mobil: 0950 103 205 
e-mail: taktik@taktik.sk

Objednávky

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

Kontakt na 
obchodného zástupcu: 

TELEFONICKY
Zákaznícka linka:
0950 103 205 
7.30 – 16.00 hod.

ELEKTRONICKY
e-mail: taktik@taktik.sk
E-SHOP: www.taktik.sk

OSOBNE
Obchodný zástupca Vám 
doručí vzorky na ukážku 
a osobne odprezentuje 
pracovné zošity. 
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TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
P. O. BOX 100
040 11 Košice

Telefón: 0950 103 205

Katalóg učebných a vzdelávacích pomôcok pre stredné školy si môžete stiahnuť
z našej stránky www.taktik.sk, prípadne nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky

a katalóg Vám zašleme poštou na Vašu adresu. 

www.taktik.sk


