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Publikácia obsahuje:
• chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období
• charakteristické znaky jednotlivých literárnych období

LITERATÚRA

• informácie o najvýznamnejších autoroch a ich tvorbe
• minislovník teórie literatúry
Publikácia je zostavená v súlade s obsahom učiva
literatúry na stredných školách a je určená na praktické
a efektívne zhrnutie vedomostí.
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Vážení

pedagógovia,
opäť sa Vám prihováram s našou ponukou učebných a vzdelávacích
pomôcok, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme Vám aj Vašim študentom
uľahčili a spríjemnili proces vzdelávania.
Naša edícia Úspešná maturita zahrňuje publikácie so starostlivo vytvorenou koncepciou, ktoré zabezpečujú všestrannú a komplexnú prípravu študentov na maturitnú
skúšku. Po uvedení na trh sme zaznamenali mnoho pozitívnych ohlasov z radov pedagógov aj
študentov, čo nás teší a zároveň motivuje do ďalšej práce. K vydaným príručkám zo slovenského
jazyka, anglického jazyka a dejepisu pribudla v tomto roku novinka – príručka z občianskej náuky.
Dovoľte mi v krátkosti predstaviť jednotlivé publikácie.
Úspešná maturita / Slovenský jazyk a literatúra je vďaka komplexne spracovanému obsahu jedinečnou pomôckou na prípravu na maturitnú skúšku. 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 v časti Literatúra študenti nájdu prehľad literárnych dejín, literárnych žánrov a najvýraznejších autorov. Súčasťou publikácie sú tematické testy
a súhrnný modelový maturitný test.
Úspešná maturita / Anglický jazyk B1 a Úspešná maturita / Anglický jazyk B2 obsahujú
kvalitné texty zamerané na precvičovanie konverzačných tém, didaktické testy s nahrávkami, úlohy na počúvanie s porozumením, úlohy na čítanie s porozumením, úlohy na precvičovanie gramatiky aj lexiky. Audionahrávky nahovorené rodenými hovoriacimi na jazykovej úrovni C2 sú ľahko
dostupné prostredníctvom QR kódov, čo je výrazným prínosom pri používaní týchto publikácií.
Úspešná maturita / Dejepis ponúka vzorovo spracované cieľové požiadavky usporiadané
v šiestich tematických okruhoch. Príručka poskytuje študentom vhodné námety na vypracovanie
odpovedí v konkrétnych maturitných zadaniach. Súčasťou príručky sú podnety na premýšľanie
zamerané na rozvoj kritického myslenia a praktický slovník pojmov, ktoré má študent ovládať.
Novinka Úspešná maturita / Občianska náuka je komplexným sprievodcom stredoškolským učivom občianskej náuky. Jej obsah je koncipovaný do šiestich tematických okruhov
s ohľadom na platné cieľové požiadavky: Psychológia, Sociológia, Politológia a právo, Ekonómia,
Filozofia a Religionistika. Vďaka svojmu jedinečnému spracovaniu je vhodná na plnohodnotné
používanie počas celého štúdia na strednej škole, ako aj v rámci prípravy na maturitnú skúšku.
Nové učebnice Literatúra 1 a 2 dopĺňajú vydané pracovné zošitoy 1, 2, 3, 4 z edície Literatúra pre stredné školy a gymnáziá. Významné diela slovenskej i svetovej literatúry zasadené do
spoločenského a historického kontextu poskytujú vhodný priestor na zdokonaľovanie kľúčových
kompetencií a vyjadrovacích schopností študentov. Publikácie zohľadňujú potreby rôznych typov stredných škôl a vďaka rozmanitej typológii úloh a výberu zaujímavých ukážok sú vhodným
doplnkom aj pri príprave na maturitnú skúšku.
Pre nový školský rok nájdete v našej ponuke novinku učebnicu Slovenský jazyk 1 a 2 pre stredné školy a gymnáziá. Učebnice spĺňajú obsahové a výkonové požiadavky podľa iŠVP a zároveň
reflektujú aktuálne témy – environmentálna gramotnosť, hodnotové a postojové otázky a pod.
Našu ponuku učebných a vzdelávacích pomôcok doplňujú 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 nový 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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NAŠA PONUKA
PRÍPRAVA NA MATURITU

Publikácie vypracované v súlade s platnými cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov.
MŠVVaŠ SR

Najobľúbenejší
predmet?

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

K týmto knihám je teraz pri objednávke cez učiteľa alebo v e-shope vydavateľstva Taktik pribalený aj darček – SIMka Radosti s nekonečnými dátami,
volaniami a správami na skúšku prvý týždeň zadarmo.Táto SIMka môže
priniesť aj radosť z výhry skvelých cien. Stačí si ju aktivovať do 31. 10. 2022
a aj po prvom bezplatnom týždni využívať ďalej ktorúkoľvek z Radostí.
Žrebujeme vždy prvý týždeň v mesiaci. Všetko o súťaži na www.taktik.sk.

MŠVVaŠ SR

www.radost.digital
Poskytovateľom služby
je O2 Slovakia, s.r.o.

UČEBNICE A PRACOVNÉ ZOŠITY

Učebnice a pracovné zošity zohľadňujúce potreby rôznych typov stredných škôl.
MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR
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UČEBNÉ POMÔCKY

Doplnkové učebné a vzdelávacie pomôcky na praktické využitie nielen pre študentov.

ITEĽOV

A
INK

PRE UČ

Publikácia obsahuje:
• chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období
• charakteristické znaky jednotlivých literárnych období

LITERATÚRA

• informácie o najvýznamnejších autoroch a ich tvorbe
• minislovník teórie literatúry
Publikácia je zostavená v súlade s obsahom učiva
literatúry na stredných školách a je určená na praktické
a efektívne zhrnutie vedomostí.

www.taktik.sk
ISBN 978-80-8180-120-4
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NOV

LITERATÚRA
ZA KAŽDÝCH 15 KS JEDEN PRACOVNÝ ZOŠIT ALEBO UČEBNICA AKO BONUS
Nová edícia učebníc a pracovných zošitov vznikla na základe dopytu stredoškolských učiteľov slovenského
jazyka a literatúry po edukačnom materiáli, ktorý by zohľadňoval systémové požiadavky aj potreby
každodennej školskej praxe. Obsah učebníc a pracovných zošitov je koncipovaný tak, aby na pozadí
spoločenského a historického kontextu predstavil študentom kľúčové diela slovenskej i svetovej literatúry.

EAN: 9788081803499

Autorky:
Mgr. Patrícia Molnárová, PhD., PaedDr. Edita Eva Príhodová, PhD.,
Mgr. Petra Ščibranová, PhD., Mgr. Anna Viglašová

Publikácia obsahuje:

• chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období

• charakteristické znaky jednotlivých literárnych období
• minislovník teórie literatúry

Publikácia je zostavená v súlade s obsahom učiva

literatúry na stredných školách a je určená na praktické
a efektívne zhrnutie vedomostí.

ZOŠIT

www.taktik.sk
ISBN 978-80-8180-120-4

CKA
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LITERATÚRA
80 strán (A6)

EAN: 9788081801778

MŠVVaŠ SR

EAN: 9788081801761

EAN: 9788081801754

EAN: 9788081802560

LITERATÚRA

• informácie o najvýznamnejších autoroch a ich tvorbe

LITERATÚRA PRE 1. – 4. ROČNÍK
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144 strán (A4)

EAN: 9788081801204

EAN: 9788081802577

• Európska preromantická
literatúra
• Európska a slovenská
romantická literatúra
a postromantizmus
• Európska a slovenská
realistická literatúra
• Slovníček literárnovedných pojmov podľa ŠVP

124 strán (A4)
NÝ
PRACOV

NOV

• Staroveká literatúra
• Antická literatúra
(grécka, rímska)
• Stredoveká literatúra
(orientálna, európska,
na našom území)
• Humanistická a renesančná literatúra (v Európe,
na našom území)
• Baroková literatúra
(európska, na
našom území)
• Klasicistická
európska literatúra
• Klasicizmus a osvietenstvo v literatúre na
našom území
• Slovníček literárnovedných pojmov podľa ŠVP

E

LITERATÚRA 2
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JE M

LITERATÚRA 1

Autorky:
PhDr. Jana Hűblerová
Mgr. Patrícia Molnárová, PhD.
Mgr. Zuzana Pagáčová
PaedDr. Edita Eva
Príhodová, PhD.
Mgr. Petra Ščibranová, PhD.
Mgr. Anna Viglašová

PR

ICA
UČEBN
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Autori:
Mgr. Richard Bartal
PhDr. Adriana Hlavinková
PhDr. Jana Hűblerová
PhDr. Stanislav Kamenčík
Mgr. Patrícia Molnárová

Autori:
PhDr. Adriana Hlavinková
PhDr. Jana Hűblerová
PhDr. Stanislav Kamenčík
Mgr. Štefan Kohári
Mgr. Patrícia Molnárová
Mgr. Anna Viglašová

Autori:
PhDr. Adriana Hlavinková
PhDr. Jana Hűblerová
Mgr. Štefan Kohári
Mgr. Patrícia Molnárová
Mgr. Anna Viglašová

Autorky:
PhDr. Adriana Hlavinková
PhDr. Jana Hűblerová
Doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Mgr. Dominika Kriššáková
Mgr. Patrícia Molnárová
Mgr. Anna Viglašová

100 strán (A4)

96 strán (A4)

96 strán (A4)

88 strán (A4)
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SLOVENSKÝ JAZYK
ZA KAŽDÝCH 15 KS JEDNA UČEBNICA AKO BONUS
Nová edícia učebníc a pracovných zošitov vzniká na základe dopytu stredoškolských učiteľov slovenského
jazyka po edukačnom materiáli, ktorý by zohľadňoval systémové požiadavky aj potreby každodennej
školskej praxe. Edíciu bude tvoriť učebnica a pracovný zošit pre každý ročník stredných škôl.
Učebnica Slovenský jazyk 1 je rozdelená do 6 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového
učiva, a 3 praktických kapitol s tipmi na písanie slohových prác, úlohami na prácu s textom a gramatickými
a pravopisnými cvičeniami, určenými na fixovanie prebratých poznatkov. Každá podkapitola sa začína
aktivizujúcou úlohou, ktorá študentov uvedie do preberaného učiva a zároveň vytvorí priestor pre
rozširovanie vedomostí v rámci prierezových tém. Súčasťou učebnice je kľúč so správnymi odpoveďami.
Učebný výklad dopĺňajú zaujímavosti, pripomenutia známych poznatkov a upozornenia na dôležité
pojmy, javy a fakty, ktoré obohacujú preberanú tému. Moderný dizajn a množstvo fotografií podporujú
motiváciu a kreativitu študentov.

ICA

UČEBN

SLOVENSKÝ JAZYK 1

EAN: 9788081803109

• Práca s informáciami
• Jazyk a komunikácia
• Všeobecné poznatky o slohu
• Hovorový štýl
• Lexikológia
• Administratívny štýl
• Prílohy: Tipy na písanie slohových prác, Úlohy na prácu s textom,
Gramatické a pravopisné cvičenia
Autori:
Mgr. Martin Anderko
PhDr. Mária Bušiková, PhD.
Mgr. Jana Majirošová
Mgr. Andrea Marchevková
Mgr. Ľudmila Martičková
Mgr. Viera Sabová

94 strán (A4)
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SLOVENSKÝ JAZYK 2
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• Umelecký štýl
• Rozprávací slohový postup
• Opisný slohový postup
• Morfológia
• Publicistický štýl
• Prílohy: Tipy na písanie slohových prác, Úlohy na prácu s textom,
Gramatické a pravopisné cvičenia
Autori:
Mgr. Martin Anderko
Mgr. Jaroslav Bečka
PhDr. Ľudmila Kónyová
Mgr. Lenka Regrutová, PhD.
Mgr. Ivana Vaľková, PhD.

100 strán (A4)
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ÚSPEŠNÁ MATURITA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MŠVVaŠ SR

ZA KAŽDÝCH 15 KS JEDNA UČEBNICA AKO BONUS
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.

CKA

DO VRE

MATEMATIKA SLOVENČINA

80 strán (A6)

EAN: 9788089530700

EAN: 9788081801327

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

CKA

DO VRE

EAN: 9788081800047

Obsah publikácie:
• kompletná príprava
na maturitnú skúšku
• jazyková aj literárna zložka
• príprava na písomnú prácu
• didaktické a tematické testy

52 strán (A6)

308 strán (A4)

66 strán (A5)
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Netradičné príručky
slovenského pravopisu od učiteľky s dlhoročnými skúsenosťami obsahujú užitočné
a zrozumiteľné pomôcky – finty, s ktorými sa pravopis a syntax stanú hračkou.

EAN: 9788081802133

EAN: 9788081801648

EAN: 9788081800054

PRAVOPISNÉ FINTY, SLOVENČINÁRSKE FINTY,
PRAVOPISNÉ FINTY V PRAXI

80 strán (A5)

Autorka: Viera Spišáková

2x64 strán (A5)

ÚSPEŠNÁ MATURITA
ANGLICKÝ JAZYK

MŠVVaŠ SR

ZA KAŽDÝCH 15 KS JEDNA UČEBNICA AKO BONUS

NI KAČ
MU

B2

ÚR

OVEŇ

EAN: 9788081801280

EAN: 9788081801303

OVEŇ

KO

B1

ÚR

Obsah publikácií:
• kompletná príprava
na maturitnú skúšku
• didaktické testy s nahrávkami
• počúvanie s porozumením, čítanie
s porozumením, gramatika a lexika
• 25 konverzačných tém
• praktická slovná zásoba

NÁ

NI KAČ
MU

NÁ

KO

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.

Autorka:
Mgr. Ingrid Kaláziová, PhD.

244 strán (A4)

292 strán (A4)

132 strán (A6)

OVEŇ

ÚR

160 strán (A6)

OVEŇ

KO

KO

A1-A2

A1-A2

EAN: 9788089530861

ÚR

EAN: 9788089530212

KO

B1-B2

EAN: 9788089530809

EAN: 9788089530168

104 strán (A6)
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NÁ

A1-A2

NI KAČ
MU

NÁ

NI KAČ
MU

NÁ

KO

SLOVNÍKY
ÚR

OVEŇ

132 strán (A6)
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ÚSPEŠNÁ MATURITA
OBČIANSKA NÁUKA
ZA KAŽDÝCH 15 KS JEDNA UČEBNICA AKO BONUS
Učebnica je komplexným sprievodcom stredoškolským učivom občianskej náuky. Je vhodná na používanie
počas celého štúdia na strednej škole a zároveň je výbornou pomôckou na prípravu na maturitné skúšky.
Jej obsah je koncipovaný do šiestich tematických okruhov s ohľadom na platné cieľové požiadavky na
vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky:
• Psychológia sa venuje ľudskému vnútru, psychike, osobnosti, emóciám aj psychickému zdraviu.
Objasňuje základné modely motivácie a vysvetľuje mechanizmus pamäti a učenia.
• Sociológia je zameraná na postavenie jednotlivca v spoločnosti, na význam socializácie v živote človeka
i potrebu/nevyhnutnosť zaradiť sa do sociálnej skupiny. Tento okruh zároveň ponúka charakteristiku
sociálnej role i statusu a definuje úlohy manželstva a rodiny.
• Politológia a právo približuje štát, štátnu moc a jej zložky. Predmetom záujmu je ústava, právny systém
(s charakteristikou každého odvetvia práva) a medzinárodné spolupráce Slovenska, ako aj inštitúcie
a orgány Európskej únie.
• Ekonómia objasňuje typy ekonomiky a fungovanie trhového mechanizmu. Pozornosť je venovaná aj
vývoju peňazí, bankovému systému a rozvoju národného a svetového hospodárstva.
• Filozofia opisuje, ako sa filozofické myšlienky a učenie prvých mysliteľov vyvíjali od antiky až po
súčasnosť. Textová časť je doplnená galériou vybraných filozofov.
• Religionistika ponúka prehľad svetových náboženstiev a definuje pojem sekta.

ÚSTAVA

Autori:
Mgr. Marek Gajdoš
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1. kapitola

• Špeciálne schopnosti sa na druhej strane vyvinuli len u niektorých jedincov a delia sa na:
1. verbálne schopnosti umožňujúce vyjadrovať sa a rozumieť vzťahom, ktoré sú vyjadrené slovami,
2. schopnosti priestorovej predstavivosti, ktorá je dôležitá pri určovaní polohy a pohybu v priestore,
3. numerické schopnosti, ktoré sa uplatňujú pri narábaní s číselnými symbolmi v rámci matematických
operácií,
4. percepčnú pohotovosť, ktorá vychádza z rýchleho a presného postrehu,
5. pamäťové schopnosti, ktoré nám umožňujú využívať našu pamäť,
6. psychomotorické schopnosti dôležité pri manipulácii s predmetmi, nástrojmi a prístrojmi, no
dokážeme ich uplatniť aj v športe,
7. umelecké schopnosti aplikované pri jednotlivých druhoch umenia.
Psychológia nám pomáha zorientovať sa v spleti našich vlastných myšlienok, emócií a postojov, ktoré
sa vynárajú z nášho najhlbšieho vnútra, pričom často nevieme prečo a ako. Isté svetlo do pochopenia
ľudských reakcií sa pokúšal vniesť už Hippokrates (460 – 377), ktorý tvrdil, že príčinou ľudského
konania sú prevládajúce telesné tekutiny. Pri zbežnom sledovaní ľudí a spojení názorov Galena so
správaním pozorovaných subjektov mu iste dáme za pravdu, no zároveň si uvedomíme, že nikto z nás
nie je „čistým“ melancholikom, flegmatikom, cholerikom alebo sangvinikom.

PSYCHOLÓGIA

ROZŠIRUJÚCE UČIVO

Okrem Hippokrata (460 – 377 pred n. l.) a Carla G. Junga (1875 – 1961) sa teórii osobnosti, jej definícii
a genéze venovali mnohí významní psychológovia a psychiatri. Vznikla napríklad psychoanalytická teória
Sigmunda Freuda (1856 – 1939), individuálna psychológia Alfreda Adlera (1870 – 1937), psychosociálna
teória Ericha Fromma (1900 – 1980) a Erika H. Eriksona (1902 – 1994), systematický eklekticizmus Gordona
W. Allporta (1897 – 1967) či „teória ja“ Carla R. Rogersa (1902 – 1987). K typológiám osobnosti prispel
aj Hans J. Eysenck (1916 – 1997), ktorý integroval štyri základné temperamenty (sangvinik, cholerik,
melancholik a flegmatik) s introvertnou a extrovertnou osobnosťou a doplnil ich o labilitu a stabilitu. Takto
vytvoril tzv. dvojdimenzionálnu schému čŕt osobnosti, ktorá sa znázorňuje v grafickej podobe.

LABILITA

Melancholik

Cholerik

INTROVERZIA

EXTROVERZIA
Flegmatik

Sangvinik

STABILITA
Psychológia si okrem základných čŕt osobnosti všíma aj jej individuálne rysy, ktoré sa prejavujú
v rôznych situáciách, keď osobnosť reaguje, koná nejakým spôsobom. Niektorí autori (napr. Arnold
Gehlen a behavioristi) sa domnievajú, že tieto spôsoby konania sú jednak výsledkom učenia a výchovy,
jednak súborom zvykov a pohľadov na vec, podľa ktorých osobnosť uprednostní jedno konanie pred iným.
Spôsoby konania v podobných situáciách dostali pomenovanie charakter.
Charakter (z gr. vyrývať) študoval už Theophrastus v 3. storočí pred n. l., keď opísal tri desiatky zlých
charakterov (pokrytec, lakomec a iné). V bežnom jazyku je významovým ekvivalentom charakteru povaha.

U každého jedinca sa dajú dešifrovať jednotlivé typy schopností na rozdielnej úrovni rozvoja. U niektorých
sú isté schopnosti len priemerné, či dokonca podpriemerné, no sú aj jedinci, u ktorých sa predpokladá
zvládnutie vybraných činností na nadpriemernej úrovni. V takomto prípade hovoríme o nadaní – istom
12
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psychika, prežívanie, správanie, dedičnosť, prostredie, psychické procesy, poznávacie
procesy, pocit, dolný podnetový prah, horný podnetový prah, vonkajšie pocity, vnútorné
pocity, vnem, pozornosť, predstavivosť, predstava, fantázia, myslenie, emocionálne
procesy, motivačné procesy, psychológia, základné disciplíny, aplikované disciplíny
V roku 1879 si Wilhelm Wundt (1832 – 1920) zriadil v Lipsku prvé psychologické laboratórium a stal sa
zakladateľom experimentálnej psychológie. V tomto roku sa datuje vznik
modernej psychológie. Tento fakt však neznamená, že ľudia dovtedy o psychológii
nič nevedeli. Počiatky psychológie sa dajú vystopovať už do starovekého
Grécka, keď lekár Galenos (130 – 210) rozdelil ľudí do štyroch skupín podľa
prevládajúcich telesných tekutín. Neodpovedal však na otázku, čo psychika je.

?

VEDELI STE, ŽE...

Z mytológie vieme, že Psyché bola milenkou boha Erosa, ktorú prenasledovala
jeho žiarlivá matka – bohyňa Afrodita. Neskôr sa psychika zamieňala
s pojmom duša, ktorý jej dával skôr nábožensko-mystický rozmer. Aj tu sa
preslávili grécki filozofi. Aristoteles (384 – 322 pred n. l.) lokalizoval dušu do
ľudského srdca a jeho žiak Platón (427 – 347 pred n. l.) do mozgu.

VZŤAH EKONÓMIE A EKONOMIKY

PSYCHOLÓGIA

Psychika a psychológia

Wilhelm Wundt
(1832 – 1920)

Podľa modernej psychológie je psychika vlastnosťou a zároveň funkciou vyššej nervovej sústavy spojenej
s činnosťou mozgu, ktorá nám umožňuje reflektovať náš vonkajší a vnútorný svet. Ľudskú psychiku tvoria
dve základné zložky:
1. prežívanie – definujeme ho ako za sebou idúce uvedomované psychické zážitky. Sú to teda určité obsahy
vedomia, napr. predstavy, vnemy, myšlienky, city atď. Prežívanie týchto obsahov vyjadruje náš vzťah
k niekomu alebo niečomu.
2. správanie – je odpoveďou organizmu na prežívanie. Správanie je akákoľvek aktivita, ktorú možno
pozorovať, zaznamenať a merať. Rozlišujeme tri kategórie správania – konanie, reč a výraz.

V ľudskom tele prebieha počas života množstvo zmien, ktoré sú súčasťou biologického vývinu. Aj psychika má
svoj vývin. Ide o rad zmien, ktoré prebiehajú v čase a posúvajú naše správanie a prežívanie, ako aj ďalšie psychické
procesy na kvalitatívne i kvantitatívne vyššiu úroveň. Na vývin psychiky vplývajú dedičnosť a prostredie.
• Dedičnosť – genetická výbava jedinca, ktorú získal od svojich rodičov a ktorá je zapísaná v jeho DNA.
Niektoré časti tejto výbavy sa objavujú v momente narodenia, iné až v priebehu života.
• Prostredie – v súvislosti s vývinom psychiky predstavuje všetky podnety, ktoré pôsobia na človeka
počas celého života. Rovnaké psychologické prostredie pôsobí na každého jedinca individuálne; inak
napr. pôsobí rodinné prostredie na vývin psychiky u prvorodeného dieťaťa, inak u posledného potomka
a inak u jedináčika.
V minulosti vedci uprednostňovali jeden z týchto dvoch faktorov ako určujúci činiteľ vývinu psychiky.
V súčasnosti sa však preferuje prístup, podľa ktorého zohrávajú pri vývine rovnakú úlohu dedičnosť aj
prostredie, pričom tie sú vo vzájomnej interakcii.
Jean Piaget (1896 – 1980)

Bol švajčiarskym vývojovým psychológom, ktorý formuloval teóriu kognitívneho vývoja. Snažil sa pochopiť,
ako si už počas detstva vytvárame svoju predstavu o svete a ako myslíme. Na základe svojich pozorovaní vymedzil 4 základné vývojové etapy myslenia:
1. Senzomotorické štádium, počas ktorého je svet poznávaný prostredníctvom pohybov a zmyslov (od narodenia do 2 rokov).
2. Predoperačné štádium charakterizujú počiatky používania jazyka a egoizmus (od 2 do 7 rokov).
3. Štádium konkrétnych operácií sa vyznačuje logickým myslením o konkrétnych udalostiach. Deti sú schopné
pochopiť stálosť počtu a hmotnosti (od 7 do 12 rokov).
4. Štádium formálnych operácií je štádiom logického myslenia o abstraktných udalostiach (od 12 rokov).

Delíme ich podľa:
A. podľa dostupnosti
– voľné
– vzácne/ekonomické
Voľné statky – tie, ktoré sú voľne dostupné, nachádzajú sa v prírode v neobmedzenom množstve, a teda
nemusíme s nimi hospodáriť. Ako príklady voľných statkov sa často uvádzajú vzduch, voda z riek a pod.
V súčasnosti sa už aj tieto statky stávajú vzácnymi vzhľadom na ich ohrozenie a nedostatkovosť v čistej
podobe.
Vzácne statky – vyznačujú sa obmedzenosťou a väčšinou sú vytvorené človekom. Ich ekonomická
vzácnosť vyplýva nielen z ich obmedzeného množstva, ale aj z ich užitočnosti. Vzácnym statkom sa hovorí
aj ekonomické, pretože kvôli nim sa vykonáva každá hospodárska (ekonomická) činnosť. Týchto statkov
je nedostatok a musia sa vyrábať, ak majú slúžiť na uspokojenie ľudských potrieb.

B. podľa formy
– hmotné
– nehmotné/služby
Hmotné statky – majú hmotnú podobu, to znamená, že ich môžeme uchopiť, napríklad kabát proti zime,
auto alebo voda, ktorou uhasíme svoj smäd.
Nehmotné statky/služby – niektoré ekonomické potreby uspokojujeme prostredníctvom služieb,
napríklad daňové poradenstvo, práca kozmetičky, učiteľov alebo hercov.
C. podľa účelu
– spotrebné
– kapitálové/výrobné
Spotrebné statky – slúžia na bezprostredné uspokojovanie našich potrieb (potraviny, šatstvo, knihy...)
Kapitálové/výrobné statky – statky, prostredníctvom ktorých vyrábame iné statky. K výrobným
statkom radíme pôdu, stroje a zariadenia, budovy slúžiace k výrobe, suroviny či materiál na výrobu.

D. podľa vlastníctva
– verejné
– súkromné
Verejné statky – vyznačujú sa nedeliteľnosťou, to znamená, že nie je možné presne určiť, koľko spotrebuje
daného statku jednotlivec (napr. obrana, bezpečnosť, verejné osvetlenie), nevylučiteľnosťou zo spotreby –
ich využívanie jednotlivcom nevylučuje zo spotreby ostatných, a nekonkurenčnosťou – ľudia si navzájom
nekonkurujú pri používaní verejných statkov. Táto charakteristika verejných statkov napovedá, že nie je
možné ich kupovať a predávať na súkromnom trhu, preto je úlohou štátu zabezpečiť ich produkciu. Na
to, aby štát mohol financovať verejné statky a služby, vyberá od jednotlivcov dane.
Súkromné statky – sú vlastníctvom jednotlivca, ktorý má výlučné právo statok užívať, mať z neho úžitok,
rozhodovať o ňom – predať alebo prenajať ho.
Už vieme, že väčšinu statkov musí človek vyrobiť. Pod výrobou rozumieme činnosť, v ktorej sa pretvárajú
výrobné vstupy na výrobné výstupy.

VÝROBNÉ FAKTORY
(INPUTS)
PRÍRODNÉ ZDROJE

VÝROBNÉ VÝSTUPY
(OUTPUTS)

SLUŽBY

a) osobnej komunikácii ..............................................................................................................................................................................
b) súkromnej komunikácii .......................................................................................................................................................................

c) vecnej komunikácii .................................................................................................................................................................................

d) verejnej komunikácii ..............................................................................................................................................................................

2.2. Uveďte, ktorý typ sociálnej komunikácie je charakteristický pre komunikáciu v škole. Svoje
tvrdenie zdôvodnite.
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

3.3. K jednotlivým typom sociálnych skupín uveďte príklady vašich vlastných sociálnych skupín, do
ktorých patríte.
• primárne sociálne skupiny ....................................................................................................................................................................
• sekundárne sociálne skupiny .............................................................................................................................................................

• formálne sociálne skupiny ....................................................................................................................................................................
• neformálne sociálne skupiny ..............................................................................................................................................................

• členské sociálne skupiny ........................................................................................................................................................................
• referenčné sociálne skupiny ................................................................................................................................................................

• vnútorné sociálne skupiny ....................................................................................................................................................................
• vonkajšie sociálne skupiny ...................................................................................................................................................................

• veľké sociálne skupiny .............................................................................................................................................................................
• malé sociálne skupiny .............................................................................................................................................................................

4.4. Vymenujte tri sociálne agregáty, ktorých členmi ste boli v ostatnej dobe.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

5.5. Vymenujte základné sociálne statusy a uveďte na ne príklady v súvislosti s vaším učiteľom
občianskej náuky.

vecné

kapitálové

KAPITÁL

osobné

spotrebné

nehmotný

2. Sociálna skupina, sociálny status a rola, kultúra

1.1. Uveďte príklady, kedy ste sa osobne podieľali na:

VÝROBKY

PRÁCA

hmotný

ÚSPEŠNÁ MATURITA

2. SOCIÁLNA SKUPINA, SOCIÁLNA ROLA, SOCIÁLNY STATUS A KULTÚRA

krátkodobá
spotreba

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

dlhodobá
spotreba

....................................................................................................................................................................................................................................

6.6. Pokúste sa uviesť príklad, kedy ste sa v škole nesprávali rolovo.

finančný

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
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ÚSPEŠNÁ MATURITA
DEJEPIS

MŠVVaŠ SR

ZA KAŽDÝCH 15 KS JEDNA UČEBNICA AKO BONUS
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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Cieľová požiadavka: 3.1

starovek

Charakterizovať podmienky pre vznik prvých štátov
na vybranom príklade (Mezopotámia).

úspešná maturita

1 u Pojem Mezopotámia
2 u Geografické podmienky
3 u Vznik poľnohospodárstva
1

DEJINY 20. STOROČIA

Na konci 8. storočia sa rozvinula karolínska renesancia. Neskôr vznikla románska kultúra, ktorá vyvrcholila v architektúre. Boli pre ňu typické silné, často až niekoľko metrov široké múry, malé polkruhovité oblúkom zahnuté okná a silné oporné stĺpy. Románske umenie sa vyznačovalo hierarchickou štruktúrou, 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 najcharakteristickejšie prvky sa objavili v architektúre. Na rozdiel od románskeho slohu sa gotika odlišovala konštrukčnými 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.

2

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

?

6

C

Cieľová požiadavka: 5.1

Ukážka 1
Z LETÁKU HLINKOVEJ GARDY V ROKU 1940

1 u pozitíva zámorských objavov
2 u Negatíva zámorských objavov
3 u Obrysová mapa

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)

1

Význam stredovekej kultúry: Kultúra je odrazom doby, čo sa prejavilo aj v stredovekej kultúre. Kresťanstvo dalo základy vývoju vlastného kresťanského stredovekého umenia. Sakrálna architektúra je plná náboženskej symboliky. V románskych stavbách sa prejavoval hierarchizmus, čo je odkazom na nerovnosť
spoločenských vrstiev v stredovekej spoločnosti. Symbolika gotiky bola zase vo vysokých stavbách poukazujúcich na cestu k Bohu.

2

Obr. 53

Ukážka 1 a fotografia (obr. 53) boli súčasťou vtedajšej propagandy. Prečo môžeme pri ich interpretácii
hovoriť o diskriminácii Židov?

Námety Na premýšľaNie

Všetci Židia sú označovaní ako zlo, ako nepriatelia, ako neľudia.

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.

novovek

Posúdiť význam zámorských objavov
pre nástup novoveku.

Analýza dokumentov a fotografie:

Ukážka 2

3

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

Pozitíva zámorských objavov:
- spoznávanie nových kultúr (Aztékovia, Mayovia, Inkovia),
- nové plodiny (zemiaky, kukurica, rajčiny, paprika, arašidy, kakao, čili),
- potvrdenie teórie o guľatosti Zeme (výprava Fernãa Magalhãesa),
- zdokonalenie zemepisných poznatkov (nové mapy sveta),
- presun obchodných centier v Európe zo Stredomoria na západ kontinentu (Lisabon, Sevilla, Antverpy,
Amsterdam, Londýn).
Negatíva zámorských objavov:
- kolónie (Amerika, Ázia, Afrika),
- otroci (černosi z Afriky na práce na amerických plantážach),
- nové choroby v Európe a Amerike (kiahne, osýpky, syfilis),
- zničenie vyspelých indiánskych kultúr (Aztékovia, Mayovia, Inkovia),
- cenová revolúcia v Európe (klesá hodnota drahých kovov, stúpajú ceny tovarov).

Na mape (obr. 27) označte:
- približnú hranicu rozdelenia sfér vplyvu Španielska a Portugalska,
- trasu prvej výpravy K. Kolumba,
- trasu výprav B. Diaza, Vasca da Gamu a F. Magalhãesa,
- trojuholníkový obchod medzi Afrikou, Amerikou a Európou vrátane vymieňaných komodít,
- územia ríše Aztékov, Mayov a Inkov.

Kto protestoval proti vydaniu Židovského kódexu?
Obr. 9 Civilizácia starovekej Mezopotámie

2

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.

Obr. 20

Obr. 21

Vatikán.

Ukážka 3

Obr. 22

Z listu rabínov prezidentovi republiky v marci 1942
Veľkej časti židovstva na Slovensku hrozí deportácia do cudzej krajiny. Takáto deportácia vo vojne znamená záhubu. V tejto poslednej osudovej hodine apelujeme na Vaše kresťanské a ľudské svedomie, obraciame sa na Vás so zúfalou prosbou: uplatnite svoj vplyv a zamedzujte takýto spôsob záhuby ľudí.

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

Okolie veľtokov vyzeralo nasledovne: najďalej ležali rozsiahle nížinaté oblasti, ktoré boli v období záplav 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 dopravovali 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
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(Súbor historických dokumentov k národným dejinám pre gymnáziá, s. 38)
Rabíni žiadajú neuskutočniť deportácie Židov. Na ktoré hodnoty u prezidenta apelujú?
Obr. 23

Obr. 24

Obr. 25

?

Apelujú na jeho kresťanské a ľudské svedomie.

Námety Na premýšľaNie

l 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?
74

Obr. 27 Obrysová mapa Zeme

Pomôcky: historická mapa Zemepisné objavy, dejepisný atlas Štáty v premenách storočí, s. 25, obrysová
mapa Zeme
269

101
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BALÍČKY ÚSPEŠNÁ MATURITA
SjL + ANJ B1

SjL + ANJ B2

MŠVVaŠ SR

Učebnice sú vypracované s ohľadom na platné
cieľové požiadavky na vedomosti maturantov
zo slovenského jazyka a anglického jazyka pre
úrovne B1 a B2.

308 + 244 strán (A4)

308 + 292 strán (A4)

SjL + ON
Učebnice sú vypracované s ohľadom na platné cieľové požiadavky na
vedomosti maturantov zo slovenského jazyka a občianskej náuky.

308 + 338 strán (A4)

SjL + DEJ + ANJ B1

MŠVVaŠ SR

SjL + DEJ + ANJ B2

Učebnice sú vypracované s ohľadom na platné
cieľové požiadavky na
vedomosti maturantov
zo slovenského jazyka,
dejepisu a anglického jazyka pre úrovne B1 a B2.

308 + 338 + 244 strán (A4)

308 + 338 + 292 strán (A4)

SjL + DEJ + ON
Učebnice sú vypracované s ohľadom na platné cieľové
požiadavky na vedomosti maturantov zo slovenského jazyka,
dejepisu a občianskej náuky.

308 + 338 + 338 strán (A4)

A
INK

ITEĽOV

NOV

PEDAGOGICKÝ DIÁR

PRE UČ

Pedagogický diár na školský rok 2022/2023 je určený pre učiteľov základných a stredných škôl. Pomôže
pri organizácii výučby a poskytne dostatočný priestor na zaznamenanie dôležitých termínov, udalostí atď.
Prvá pomoc
Moja trieda

karta prvej pomocI

Trieda: .................................
Rozvrh hodín

Počet žiakov: ......................

1 Zisti, čo sa stalo.

2 Zavolaj pomoc.

Ospravedlnené hodiny
Neospravedlnené hodiny

EAN: 9788081803116

Prospech triedy

0
1. polrok
Pondelok
Prospeli:

1

2

3
4
2. polrok

5

6

7

8

Prospeli:

1
2

2. polrok

9

7

9

krok 2

5

1

3

9

7

7

2

4
5

SkoNtroluj
7 životNé
funkcIe

3

krok 3

9

5

8
3

5

2

4

1

9

3

1 zavolaj pomoc

2

4

9

4

7

6

6
3

1

4

krok 4

Slabí žiaci:
Deň

3

1

3

9
5

6

9
1

1
Výborní žiaci:

6

8
6
5

Piatok
Žiaci

krok 1

7
2

6

Neprospeli:

1. polrok
Štvrtok

9

8

Streda

Reprezentácia školy

7
5

uvoľNi dýchacie
cesty

2

8

krok 5

krok 6

Hodina
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pondelok
ZrPŠ

3

Utorok
Streda

Ďalšia spolupráca
(psychológ, asistent
učiteľa atď.)

9

5

3

1

7

Piatok

216

4
9
2

1

5

8

1
8

3

9
2

30

:

7

stlačenie hrude

dychy

9

3

polícia | sos | hasiči | prvá pomoc | Æ(

1

4
2

6
1

3
7

9
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opakuj kroky 4 a 5
kým príde pomoc

9

8

26

5

urob vonkajŠIu
3 2Srdca
maSáž

6

2
záchranné dychy

5 234

3

3
1

2

8
7

6

9
6

5

ZačNi S umelým
4
1
dýchaNím

7

4

Štvrtok

5

112

7
5

4

11
37
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bezpečnosť.

Hodina

Utorok
Neprospeli:

Priemer triedy

3 Dbaj na vlastnú

Pracovná pauzička
Deň

• radenie mesiacov prispôsobené školskému roku
(september 2022 – jún 2023)
• týždenné kalendárium s priestorom pre poznámky
• doplnkové strany na rozvrhy hodín, klasifikáciu, evidenciu dochádzky, poznámky z porád, zápisy z rodičovských združení a pod.
• praktické informácie: aktuálne právne predpisy z rezortu školstva,
dôležité núdzové telefónne čísla, karta prvej pomoci
• pracovné pauzičky (antistres. maľovanky, sudoku, monogramy)

250 strán (A5)

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 uvedenú na faktúre v termíne splatnosti.

2.

Objednávateľ je povinný v objednávkovom formulári pravdivo uviesť všetky požadované údaje.

3.

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 v objednávkovom formulári.

4.

Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., sa zaväzuje 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 (fyzická 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 objednaného tovaru spôsobené nesprávnymi alebo
neúplnými údajmi v objednávkovom formulári.

6.

V prípade, že objednávateľom je škola, na každých objednaných 15 ks pracovných zošitov
alebo učebníc pre žiakov z daného predmetu
a ročníka sa objednávateľovi poskytuje tiež 1 ks
pracovného zošita alebo učebnice pre učiteľa
zdarma. V prípade, ak je v objednávke uvedený
vyšší počet zošitov alebo učebníc pre učiteľa,
zošity a učebnice navyše budú účtované podľa
aktuálnej ceny daného pracovného zošita alebo
učebnice. V prípade, že objednávateľom je škola,
obdrží objednávateľ pri objednaní 5 a viac ks pracovných zošitov alebo učebníc bezplatne od predávajúceho metodickú príručku a riešenia úloh
v elektronickej podobe.

7.

Úhrada faktúry môže byť vykonaná prevodom,
priamym vkladom na účet, v hotovosti prostredníctvom 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 alebo učebnice z daného
predmetu a ročníka ako ukážku. Pri objednaní
15 a viac ks pracovných zošitov alebo učebníc
z daného predmetu a ročníka zostáva ukážka na
škole bezplatne. V prípade, že škola neuskutoční
objednávku pracovných zošitov alebo učebníc do
30 dní odo dňa doručenia ukážky pracovného zošita alebo učebnice, je škola povinná v rovnakej
lehote nepoškodené ukážky vrátiť zaslaním na
korešpondenčnú adresu predávajúceho.

Objednávky
10. V prípade reklamácie, ak je dodaný tovar neúplný,
chybný alebo poškodený, je potrebné obratom
kontaktovať vydavateľstvo. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., garantuje vybavenie reklamácie v čo najkratšom možnom čase a na náklady
spoločnosti.
11. Pri zasielaní reklamovaného tovaru je potrebné
ho zaslať na poštovú adresu vydavateľstva a k tovaru priložiť kópiu faktúry spolu so sprievodným
listom s popisom chyby alebo dôvodu reklamácie.
12. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v poučení o uplatnení práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy, ktoré je dostupné na
webovej adrese http://www.taktik.sk/kontakt/obchodne-podmienky/.
13. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa, resp. jeho zamestnancov, či iných osôb ním poverených 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 zodpovedaniu otázok objednávateľa súvisiacich s predmetom kúpy a pre plnenie povinností uložených
všeobecne záväznými právnymi predpismi; prípadne je ich spracúvanie v oprávnenom záujme
predávajúceho. V prípade ich neposkytnutia by
nebolo možné riadne plniť kúpnu zmluvu. Predávajúci 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 predávajúceho 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 novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách predávajúceho (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailov). Tento súhlas
udeľuje objednávateľ slobodne a dobrovoľne predávajúcemu na dobu 5 rokov, pričom je možné
ho kedykoľvek odvolať.

OSOBNE
Obchodný zástupca Vám
doručí vzorky na ukážku
a osobne odprezentuje
pracovné zošity.

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

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

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

14. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie
publikácií vydavateľstva alebo ich častí bez súhlasu vydavateľstva je zakázané a bude postihované
podľa zákona.
15. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť tieto podmienky 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.
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Naši obchodní manažéri sú tu pre Vás. Ak máte záujem o objednanie
tovaru, informácie, vzorky publikácií alebo akúkoľvek podporu,
kontaktujte obchodného manažéra podľa príslušného regiónu.

OBCHODNÉ ZASTÚPENIA

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.
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
P. O. BOX 100
040 11 Košice
Telefón: 0950 103 205

www.taktik.sk

