
Kúpna zmluva č. 201406

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 2 zákona  č. 25/2006 Z. z.  a o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov  v znení zákona  neskorších predpisov  medzi týmito zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Sídlo: Mládežnícka 22, 936 01 Šahy

IČO: 00047147

DIČ: 2021048865

V zastúpení: PhDr. Tatiana Wenclová - riaditeľka

Bankové spojenie: SK30 8180 0000 0070 0031 2225

(ďalej len „Kupujúci“)

1.2 Poskytovateľ: Scholaris, s.r.o.

Sídlo: Chmeľová dolina 27, 949 01 Nitra

IČO: 46324844

IČ DPH: SK2023331508

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2925861805/1100

V zastúpení: Ing. Martina Sunegová

Registrácia: Okresný Súd Nitra, 29694/N

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj ako „zmluvná
strana“)

I. Východiskové podklady

2.1 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorej víťazom sa stal Predávajúci.

2.2 Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Inovujme formy a metódy
vyučovanie pre skvalitnenie výstupov vzdelávania“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov



Európskeho spoločenstva v rámci Operačného programu „Vzdelávanie“ prioritná os „1 Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy“ opatrenie: „1.1 Premena tradičnej školy na modernú“.

III. Predmet zmluvy

3.1 Názov predmetu zákazky: Didaktické prostriedky.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto kúpnej
zmluvy.

3.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v predchádzajúcich dvoch odsekoch
prevziať zmluvne dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v
Článku IV. tejto zmluvy.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy nepoškodený a bez závad.

3.5 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava do miesta dodania predmetu zmluvy, montáž a
inštalácia celého predmetu zmluvy.

3.6 Predmet zmluvy a všetky jeho časti musia dosahovať všetky parametre uvedené v Prílohe č. 1
tejto zmluvy počas celej doby projektovanej životnosti predmetu zmluvy.

3.7 Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú aj pasporty, záručné listy, a návody na obsluhy a ostatnú
dokumentáciu v slovenskom jazyku.

3.8 Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy uvedený v článku III. tejto zmluvy odborne,
kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
Dodávky musia byť vykonané tak, aby boli riadne a včas plnené všetky povinnosti vyplývajúce z
výzvy k projektu: „Inovujme formy a metódy vyučovanie pre skvalitnenie výstupov vzdelávania“
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v zastúpení Agentúrou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, a objednávateľom. Dodávateľ
vyhlasuje, že bol s týmito dokumentmi dôkladne oboznámený a zaväzuje sa pri plnení tejto
zmluvy ich plne dodržiavať. Dodávateľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa a
poskytovateľa finančného príspevku.

IV. Kúpna cena, platobné podmienky

4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky v znení
neskorších predpisov.

Navrhovaná cena v EUR bez DPH DPH 20% Navrhovaná cena v EUR s DPH
31 930,83 € 6 386,17 € 38 317,00 €

V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s jej plnením.

4.2 Cenu za predmet zmluvy je možné meniť iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných zákonom
stanovených podmienok. Úprava ceny musí byť uskutočnená výhradne formou písomného
dodatku k tejto zmluve.



4.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy
podľa Článku III. tejto zmluvy vrátane obalu, dopravy na miesto plnenia, preclenia tovaru,
náklady na montáž a inštaláciu .

4.4 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a
v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

4.5 Po dodaní predmetu zmluvy podľa Článku. V tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia
vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy, alebo jeho časť a odošle ho, alebo
odovzdá na adrese kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí obsahovať všetky
náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list.

4.6 Splatnosť faktúr je dohodnutá na 60 dní od ich doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň
úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu kupujúceho.

4.7 Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované
náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva
plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného
daňového dokladu.

V. Dodacie podmienky

5.1 Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu do 2 mesiacov odo dňa
podpísania tejto zmluvy najneskôr však do 31.12.2014. Miestom dodania je: Gymnázium,
Mládežnícka 22, Šahy.

5.2 Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom
kupujúceho v mieste plnenia po vzájomnej dohode.

5.3 V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy je
pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením u predávajúceho.
Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.

5.4 Predmet zmluvy uvedený v Článku. III. tejto zmluvy je splnený jeho úplným prevzatím.

VI. Kvalita tovaru

6.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne, včas a v požadovaných vlastnostiach,
množstve, v akosti a v prevedení podľa Článku III. tejto zmluvy.

6.2 Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť dňom
podpísania dodacieho listu kupujúcim a trvá 24 mesiacov na celý predmet zmluvy, pokiaľ nie je
v Prílohe č. 1 uvedené inak.

6.3 Kupujúci je povinný závady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho zo závad tovaru sa
riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.

6.4 V prípade zistenia závady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení zamestnanec
používateľa prostredníctvom mailom na mailovú adresu: obchod@skolam.sk .

6.5 Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho
v momente odovzdania – prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo
neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet kúpy.

VII. Zmluvné pokuty a sankcie

7.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu kúpy v
dohodnutom čase a to 0,10% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením. Pokuta bude
jednostranne započítaná s kúpnou cenou.
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Príloha č. 1 „Opis predmetu kúpnej zmluvy a podrobná kalkulácia“

Tabuľka: 2.2. 10 Meracie zariadenia pre fyzikálne laboratórium

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za 1 ks
s DPH

Cena spolu s
DPH

1 Meradlo prírodovedných veličín 1 1200,00 1200,00
2 Senzor 1 1 228,80 228,80
3 Senzor 2 1 249,60 249,60
4 Senzor 3 1 166,40 166,40
5 Senzor 4 1 83,20 83,20
6 Senzor 5 1 83,20 83,20
7 Senzor 6 1 83,20 83,20
8 Senzor 7 1 83,20 83,20
9 Senzor 8 1 83,20 83,20

10 Senzor 9 1 83,20 83,20
11 Senzor 10 1 83,20 83,20
12 Senzor 11 1 166,40 166,40
13 Senzor 12 1 228,80 228,80
14 Senzor 13 1 312,00 312,00
15 Senzor 14 1 416,00 416,00
16 Senzor 15 1 249,08 249,08
17 Senzor 16 1 31,20 31,20
18 Senzor 17 1 187,20 187,20
19 Sonda 1 1 62,40 62,40
20 Sonda 2 1 62,40 62,40
21 Senzor 18 1 145,60 145,60
22 Senzor 19 1 187,20 187,20
23 Senzor 20 1 135,20 135,20
24 Sonda 3 1 41,60 41,60
25 Senzor 21 1 187,20 187,20
26 Senzor 22 1 114,40 114,40
27 Senzor 23 1 124,80 124,80
28 Senzor 24 1 249,60 249,60
29 Súprava 1 1 478,40 478,40
30 Súprava 2 1 83,20 83,20
31 Laser 1 104,00 104,00
32 Senzor 25 1 208,00 208,00

2.2. 12 Edukačné stavebnice k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov pri prierezových témach
1 Edukačné stavebnice 5 1490,00 7450,00

4.5.3 Príspevky pre frekventantov



4.5.3 Súbor metodík a námetov činností 1 7220,00 7220,00
Cena spolu  s DPH 20 871,88 €

Cena spolu  bez DPH 17 393,23 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Meradlo prírodovedných veličín

Merací panel prírodovedných veličín spolu s
výukovým softvérom - obsahuje grafickú obrazovku,
zabudované senzory teploty, osvetlenia a hluku.
Možnosť použitia ako rozhranie pre pripojenie
senzorov do PC. 4 vstupy pre pripojenie ďalších
externých senzorov z možnosťou vypnutia
samostatne každého kanálu, pripojenie senzorov
cez vstupné konektory DIN 5 pin, užívateľské
ovládanie pomocou piatich tlačidiel, zabudovaná
pamäť, napájanie pomocou zabudovanej 9V batérie,
sada obsahuje, merací panel, podnos na merací
panel, 5 ks kovového držiaku so závitom na senzor,
statívová súprava (základňa, bežec, svotník s
valcovým upínačom, tyč, tyčka s háčikom).

2 Senzor 1

Senzor mikrovlnného žiarenia. Rozsah 0.1 až 70 V
m –1 , rozlíšenie ±2% signálu, šírka pásma 1 až 11
GHz, vhodné na meranie elektromagnetického
žiarenia, difrakcia vlnenia, kompatibilita s meracím
panelom USB Plus.

3 Senzor 2

Senzor zrýchlenia. Rozsah 0 až 250 ms-2, rozlíšenie
0 .5 ms-2, 0 až 60 ms-2, rozlíšenie 0.1 ms-2,  0 až
15ms-2 rozlíšenie 0.02 ms-2, os X,Y ±11.5 ms-2,
rozlíšenie 0.05 ms-2, senzor na výpočet veľkosti
vektora zrýchlenia alebo na meranie zrýchlenia v
smere zvolenej osi v závislosti od nastavenia
zariadenia, kompatibilita s meracím panelom USB
Plus.

4 Senzor 3

Senzor rotácie. Rozsah  0 až 360° , rozlíšenie 0.5°,
±45°, rozlíšenie 0.1°, kombinovaný senzor na
meranie uhlov, malých vzdialeností a rotácie. Pri
rozsahu ±45° s pripojenou pákou na meranie malých
vzdialeností s presnosťou až 0.03 mm, pri rozsahu
360° na meranie lineárnej súradnice alebo uhlov
min. do 100 násobku otočenia, možnosť napojenia a
spolupráce s Meracím panelom USB Plus pomocou
konektora DIN 5 pin.

5 Senzor 4

Senzor elektrického prúdu. Rozsah +/- 1 mA,
rozlíšenie 0.002 mA, diferenčný senzor pre prúdy,
kladné aj záporné, od jednosmerného prúdu po
striedavý s frekvenciou 10 kHz, možnosť použitia
spolu s inými senzormi prúdu a napätia v
akomkoľvek elektrickom obvode do 24V, možnosť
napojenia a spolupráce s Meracím panelom USB
Plus pomocou konektora DIN 5 pin.

6 Senzor 5

Senzor elektrického prúdu. Rozsah +/-100 mA,
rozlíšenie 0.2 mA, diferenčný senzor pre prúdy,
kladné aj záporné, od jednosmerného prúdu po
striedavý s frekvenciou 10 kHz, možnosť použitia
spolu s inými senzormi prúdu a napätia v



akomkoľvek elektrickom obvode do 24V, možnosť
napojenia a spolupráce s Meracím panelom USB
Plus pomocou konektora DIN 5 pin.

7 Senzor 6

Senzor elektrického prúdu. Rozsah +/- 1 A,
rozlíšenie 2 mA, diferenčný senzor pre prúdy, kladné
aj záporné, od jednosmerného prúdu po striedavý s
frekvenciou 10 kHz, možnosť použitia spolu s inými
senzormi prúdu a napätia v akomkoľvek elektrickom
obvode do 24V, možnosť napojenia a spolupráce s
Meracím panelom USB Plus pomocou konektora
DIN 5 pin.

8 Senzor 7

Senzor elektrického prúdu. Rozsah +/- 10 A,
rozlíšenie 0.02 A, diferenčný senzor pre prúdy,
kladné aj záporné, od jednosmerného prúdu po
striedavý s frekvenciou 10 kHz, možnosť použitia
spolu s inými senzormi prúdu a napätia v
akomkoľvek elektrickom obvode do 24V, možnosť
napojenia a spolupráce s Meracím panelom USB
Plus pomocou konektora DIN 5 pin.

9 Senzor 8

Senzor elektrického napätia. Rozsah +/- 1 V,
rozlíšenie 0.002 V, meranie kladných aj záporných
hodnôt, v rozmedzí od jednosmerného napätia po
striedavé napätie do 10 kHz, možnosť použitia spolu
s inými senzormi prúdu a napätia v akomkoľvek
elektrickom obvode do 24V, možnosť napojenia a
spolupráce s Meracím panelom USB Plus pomocou
konektora DIN 5 pin.

10 Senzor 9

Senzor elektrického napätia. Rozsah +/- 5 V,
rozlíšenie 0.01 V, meranie kladných aj záporných
hodnôt, v rozmedzí od jednosmerného napätia po
striedavé napätie do 10 kHz, možnosť použitia spolu
s inými senzormi prúdu a napätia v akomkoľvek
elektrickom obvode do 24V, možnosť napojenia a
spolupráce s Meracím panelom USB Plus pomocou
konektora DIN 5 pin.

11 Senzor 10

Senzor elektrického napätia. Rozsah +/- 20 V,
rozlíšenie 0.05 V, meranie kladných aj záporných
hodnôt, v rozmedzí od jednosmerného napätia po
striedavé napätie do 10 kHz, možnosť použitia spolu
s inými senzormi prúdu a napätia v akomkoľvek
elektrickom obvode do 24V, možnosť napojenia a
spolupráce s Meracím panelom USB Plus pomocou
konektora DIN 5 pin.

12 Senzor 11

Senzor vzdialenosti IR. Rozsah 200 až 1200 mm,
rozlíšenie 1mm, meranie pomocou odrazu
infračerveného žiarenia, na meranie zmeny polohy
telesa, možnosť napojenia a spolupráce s Meracím
panelom USB Plus pomocou konektora DIN 5 pin.

13 Senzor 12

Senzor vzdialenosti ultrazvukový. Rozsah 0.3 až 1.3
m, rozlíšenie 1 mm, rozsah 0.3 až 2.8 m, rozlíšenie
2 mm, rozsah 0.3 až 10 m, rozlíšenie 10 mm,
meranie pomocou ultrazvukových pulzov.

14 Senzor 13

EKG senzor. Rozsah 0 to 240 bpm a vlnový výstup,
rozlíšenie 1 bpm, senzor na sledovanie významu P,
Q, R, S a T tvaru vlny, skúmanie zmien v EKG a
pod., kompatibilita s meracím panelom USB Plus.

15 Senzor 14 Senzor rýchlosti prúdenia kvapaliny. Rozsah 0 až 1
ms, rozlíšenie 0.05 ms, dodáva sa s podpornou



tyčou, senzor tlaku na meranie hĺbky ponoru, na
meranie prietokovej rýchlosti, prúdové polia,
možnosť napojenia a spolupráce s Meracím
panelom USB Plus pomocou konektora DIN 5 pin.

16 Senzor 15

Senzor sily. Rozsahy  ± 8 N a ± 50 N, rozlíšenie 0.01
N a 0.2 N, meranie kladných aj záporných hodnôt,
možnosť napojenia a spolupráce s Meracím
panelom USB Plus pomocou konektora DIN 5 pin.

17 Senzor 16 Príslušenstvo k senzoru sily. Háčik so závitom pre
senzor, loptička, dve pružinky

18 Senzor 17

Senzor spotreby. Rozsah 0 až 3000 W, rozlíšenie 2
% meranej hodnoty, senzor na monitorovanie
spotreby energie širokého spektra pripojených
elektrických spotrebičov, súčasťou je AC
milivoltmeter, kompatibilita s meracím panelom USB
Plus.

19 Sonda 1

Sonda magnetickej indukcie. Rozsah 30 mT, bez
interferencie s napájacími frekvenciami, použitie pri
stabilnom zdroji jednosmerného prúdu alebo pri
nevyhladenom zdroji, kompatibilita s meracím
panelom USB Plus.

20 Sonda 2

Sonda magnetickej indukcie. Rozsah  100 mT, bez
interferencie s napájacími frekvenciami, použitie pri
stabilnom zdroji jednosmerného prúdu alebo pri
nevyhladenom zdroji, kompatibilita s meracím
panelom USB Plus.

21 Senzor 18

Senzor tlaku. Rozsah 0 až 700 kPa , rozlíšenie
1kPa, vhodný na meranie pretlaku aj podtlaku,
meranie napr. prevrátenej hodnoty tlaku, tlak a
vyparovanie kvapalín, rýchlosť chemickej reakcie,
deje v plynoch, možnosť napojenia a spolupráce s
Meracím panelom USB Plus pomocou konektora
DIN 5 pin.

22 Senzor 19

Senzor tlaku. Rozsah -110 až 700 kPa , rozlíšenie
1kPa, vhodný na meranie pretlaku aj podtlaku,
meranie napr. prevrátenej hodnoty tlaku, tlak a
vyparovanie kvapalín, rýchlosť chemickej reakcie,
deje v plynoch, možnosť napojenia a spolupráce s
Meracím panelom USB Plus pomocou konektora
DIN 5 pin.

23 Senzor 20

Senzor diferenčného tlaku. Rozsah  ±15 kPa,
rozlíšenie 0.02 kPa, meranie prírastku alebo úbytku
tlaku, nulová hodnota je ak na vstupy nie je nič
pripojene.

24 Sonda 3 Teplotná sonda. Rozsah -20 až 120 °C, rozlíšenie
0.2 °C , kompatibilita s meracím panelom USB Plus.

25 Senzor 21

Senzor teplotnej vodivosti. Rozsah ± 10 K, rozlíšenie
0.002 K, na meranie teplotnej vodivosti medzi
dvoma bodmi, na meranie napr. porovnanie
izolačných vlastností materiálov, tepelná vodivosť,
kompatibilita s meracím panelom USB Plus.

26 Senzor 22

Termočlánok – senzor. Rozsah - 200 ºC až 1200 ºC,
rozlíšenie 1 ºc, - 20 ºC až 120 ºC, rozlíšenie 0.2 ºC,
termočlánok typu K, 2 rozsahy, kompatibilita s
meracím panelom USB Plus.

27 Senzor 23
Senzor objemu. Rozsah 0 až 17 cm-3, rozlíšenie 0.1
cm-3, na meranie napr. Boylov alebo Charlesovho
zákona, Titrácie, kompatibilita s meracím panelom



USB Plus.

28 Senzor 24

Senzor objemu plynov. Rozsah 0 až 60 cc,
rozlíšenie 0.1 cc, pre objemový senzor a rozsah pre
objem plynov 0 až 55 cc, obsahuje dve vymeniteľné
striekačky na meranie objemov, kompatibilita s
meracím panelom USB Plus.

29 Súprava 1

2x senzor hluku, bez nutnosti úplného ticha pri
meraní, 5 metrový predlžovací kábel, 1x stojan na
meranie gravitačného zrýchlenia g, 1x softvér ČAS,
2x optická brána IR (meranie odolné  voči
slnečnému alebo umelému osvetleniu pri meraní),
kompatibilita s meracím panelom USB Plus.

30 Súprava 2 Demonštračná súprava Faradayov zákon. Káble,
tyč, cievka...

31 Laser
Laser napájaný s meracieho panelu, vhodný pre
experimenty v optike, kompatibilita s meracím
panelom USB Plus.

32 Senzor 25

Senzor frekvencie signálu. Rozsah 1 až 100 kHz na
logaritmickej mierke, na merania napr. frekvencií zo
signálneho generátora, frekvenčnej odozvy
obvodov, kompatibilita s meracím panelom USB
Plus.

2.2.12 Edukačné stavebnice

Edukačné stavebnice v počte 5 setov sú zložené: základnej zostavy
(inteligentná kocka, tri servomotory, dva tlakové senzory,
ultrazvukový, zvukový a svetelný senzor, dobíjateľná batéria, vodiče
a stavebné inštrukcie), zostava doplnkových dielov (pasívne
konštrukčné diely ako sú pásy, spojky, šnekové prevody, hriadele,
konštrukčné nosníky), adaptér, obnoviteľná energia (energetický
displej, solárny panel, vrtuľa, motor/generátor, LED lampy a vodiče)
jednoduché a hnané stroje, teplotný senzor a podobne. Jeden set
obsahuje minimálne 1000 dielov.

4.5.3 Súbor metodík a námetov
činností

Metodiky a námety činností triedych aktivít (na CD, DVD alebo v
papierovej forme). Témy: edukačné stavebnice a senzory,
obnoviteľné zdroje energie - stavebnice, robotika , jednoduché a
hnané stroje, chemicko - biologické laboratorium. Využitie
konštrukčných postupov na zostrojenie modelov obohatených
senzormi pre programovanie, práca v skupinách, jednoduché
programovanie.
-Tvorba ovládacích programov  pre modely.
-Využitie senzorov ako spätná vezba k programovaniu.

Tabuľka: 2.2. 14 Didaktické prostriedky na predmet anglický jazyk

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za 1 ks s
DPH

Cena spolu s
DPH

1 Nástenná tabula 1 1 84,05 84,05



2 Nástenná tabula 2 1 145,04 145,04
3 Nástenná tabula 3 1 103,59 103,59
4 Nástenná tabula 4 1 131,72 131,72
5 Nástenná tabula 5 1 131,72 131,72

Cena spolu  s DPH 596,12 €
Cena spolu  bez DPH 496,77 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Nástenná tabula 1

Basic facts about London - Basic English I. Náučná tabuľa
poskytuje základné informácie o hlavnom meste Spojeného
kráľovstva – Londýn. Je obojstranná, predná strana - mapy
Spojeného kráľovstva, veľkého Londýna, stručný prehľad dejín,
podrobnejšiu mapu centra Londýna a iné. Zadná strana -
historické a novodobé pamiatky a atrakcie Londýna. Obsahuje
podrobnú mapu, farebné fotografie. Súčasťou sú aj praktické
informácie  ako napr. ako sa cestuje v Londýne a pod. Rozmer
160x120 cm + tabuľky

2 Nástenná tabula 2

Facts about Great Britain - Basic English V. Všeobecné
a základné informácie o Veľkej Británii. Témy sú zamerané na
politický, školský systém, dejiny, a pod. Dopĺňajú ich vhodné
obrázky. Súčasťou pomôcky je aj všeobecnogeografická mapa
znázorňujúca Britské ostrovy spolu s textami, geografickými
a hospodárskymi informáciami a obrázkami. Rozmer 120x160
cm + tabuľky

3 Nástenná tabula 3

V britskom dome. Graficky znázorňuje rodinný dom, ktorý
obsahuje predmety, nábytok, zariadenie  ako ozajstný rodinný
dom. Nezabudlo sa ani na okolie domu. Študenti majú
možnosť vďaka danému produktu rozširovať svoju slovnú
zásobu a rozvíjať aktivity a témy. Pomôcka slúži taktiež pre
učiteľov, uľahčuje im prezentáciu a zvyšuje záujem študentov.
Produkt je opatrený šnúrkami, čiže je možné produkt zavesiť
a tiež zrolovať. Povrch je možné umývať. Rozmer 100x140 cm.

4 Nástenná tabula 4

Basic English II. Nástenná tabula dopĺňa a ilustruje výklad
učiteľa, rozširuje slovnú zásobu o približne 100 nových
slovíčok, priberá nové gramatické prvky ako základné pravidlá
používania členov, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
stupňovanie, väzbu „there is / are / arent“, predložky miesta a
smeru. Rozmer 120x160 cm + tabuľky

5 Nástenná tabula 5

Basic English IV. Nástenná tabula dopĺňa a ilustruje výklad
učiteľa, rozširuje slovnú zásobu o približne 100 nových
slovíčok, priberá učivo o minulý čas jednoduchý, minulý čas
priebehový, vzájomné porovnávanie a vysvetlenie použitia
preberaných časov. Obsah je zameraný aj na učivo z
tvaroslovia a to na opytovacie zámená a tvorbu otázok ("Wh"
questions), príslovky množstva a príslovky frekvencie. Rozmer
120x160 cm + tabuľky

Tabuľka: 2.2.15 Didaktické prostriedky na predmet slovenský jazyk

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za 1
ks s DPH

Cena spolu s
DPH

1 Výukové DVD 1 1 37,96 37,96



2 Výukové DVD 2 1 37,96 37,96
3 Výukové DVD 3 1 37,96 37,96
4 Výukové DVD 4 1 37,96 37,96
5 Výukové DVD 5 1 37,96 37,96
6 Výukové DVD 6 1 37,96 37,96
7 Výukové DVD 7 1 37,96 37,96
8 Výukové CD 1 1 176,47 176,47
9 Výukové CD 2 1 39,57 39,57

10 Náučná tabuľa 1 1 133,08 133,08
11 Náučná tabuľa 2 1 133,08 133,08
12 Náučná tabuľa 3 1 133,08 133,08
13 Výukové CD 3 1 119,50 119,50
14 Výukové CD 4 1 119,50 119,50

Cena spolu  s DPH 1 120,00 €
Cena spolu  bez DPH 933,33 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Výukové DVD 1 Výukové DVD - Rozprávky, P. O. Hviezdoslav, Význam
slovenčiny, Jazyk a folklór

2 Výukové DVD 2 Výukové DVD – Za kultúru slovenčiny, Vývin slovenského
jazyka, Súčasná slovenská literatúra, Názvy obcí a miest

3 Výukové DVD 3 Výukové DVD - významní spisovatelia: Ján Cikker, Jozef
Ignác Bajza, Anton Bernolák, Mikuláš Schneider – Trnavský.

4 Výukové DVD 4 Výukové DVD významní spisovatelia: P. O. Hviezdoslav,
Pavol Dobšinský, Ľudovít Štúr, Ján Kalinčiak

5 Výukové DVD 5 Výukové DVD významní spisovatelia: František Švantner, J.
G. Tajovský, Ján Smrek, Svetozár Hurban Vajanský

6 Výukové DVD 6
Výukové DVD významní spisovatelia: Dobroslav Chrobák,
Margita Figuli, Božena Slančíková Timrava, Viliam Figuš -
Bystrý

7 Výukové DVD 7 Výukové DVD významní spisovatelia: Emil Wagner, Jozef
Cíger Hronský, Milan Laluha

8 Výukové CD 1

CD-ROM Didakta - Slovenský jazyk 2. CD-ROM obsahuje
úlohy: doplňovanie e / ä, ô / uo, spodobovanie znelosti,
zdvojené hlásky, Ohybné slovné druhy - určovanie všetkých
gramatických kategórií, Doplňovanie i / y - po tvrdých,
mäkkých i obojakých spoluhláskach, podľa významu slov, do
koncoviek podstatných a prídavných mien, Tvorba a význam
slov - hľadanie koreňov slov, významy prevzatých slov a iné.
CD-ROM obsahuje pracovné listy, ktoré je možné vytlačiť
a študenti môžu riešiť úlohy a mimo počítača. Každú úlohu
riešenú na počítači je možné nastaviť – počet doplňovaných
javov – od 10 až po 30 , alebo od 9 až do 45. Tabuľky
s výsledkami slúžia k informovaní o najlepšom riešiteľovi
úloh. CD-ROM obsahuje súbor pre zaznamenávanie
všetkých výsledkov študentov, nachádza sa tu : typ úlohy,
dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí
a výsledná známka.

9 Výukové CD 2
CD-ROM Didakta - Diktáty 2. Program obsahuje 33 typov
úloh a každá ponúka štyri varianty precvičovania diktátov.
Varianty : oprava chýb vo vetách (korektúrový diktát),



doplňovanie javov výberom zo zobrazených možností, diktát
celých viet, , doplňovanie javov pomocou klávesnice. Témy
sú rozdelené podľa jednotlivých ročníkov. Obsahuje témy
ako: priama reč, oslovenie, spodobovanie spoluhlások,
slovesá, čiarka medzi vetnými členmi a v jednoduchom
súvetí, /y v rôznych častiach slova, zámená, príslovky, čiarka
medzi vetnými členmi a v jednoduchom súvetí, odborné
názvy, vložené vety, prevzaté slová, voľný a tesný prístavok,
súhrnné diktáty. Program obsahuje pracovné listy, ktoré
umožňujú riešenie úloh aj mimo počítača. Súčasťou
programu je aj súbor kde sa zaznamenávajú všetky výsledky
študentov zároveň je tu možné nájsť aj: typ úlohy ktorú riešil
študent, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych
odpovedí a výslednú známku.

10 Náučná tabuľa 1

Obojstranná náučná tabuľa, ktorá opisuje život a dielo
Ľudovíta Štúra, ktorý bol vedcom, politikom, filozofom,
pedagógom, novinárom a národným buditeľom. Náučná
tabuľa znázorňuje na prednej strane  širšie kultúrno –
historické súvislosti doby v ktorej Ľ. Štúr tvoril a žil. Na strane
druhej dejepisná mapa znázorňuje politickú situáciu – proces
národného obrodenia v Európe, Slovákov v rokoch  1848 –
1849. Pomôcka je vhodná na hodiny slovenského jazyka
a dejepisu. Formát 120x160 cm

11 Náučná tabuľa 2

Obojstranná náučná tabuľa, ktorá opisuje písomníctvo
z obdobia od roku 3 500 pred n. l. až do roku 500 n.l.
Prostredníctvom tabule môžu študenti spoznávať  písomné
pamiatky z daného obdobia  v nadväznosti na historický vývoj
starovekých štátov. Nástenná tabuľa znázorňuje literatúru
starovekého východu, Rímskej ríše a starovekého Grécka.
Tabula je ilustrovaná farebnými obrázkami. Na druhej strane
je historická mapa, ktorá je nápomocná pri pochopení
literárnych a dejepisných súvislostí. Formát 160x120 cm.

12 Náučná tabuľa 3

Náučná obojstranná tabuľa znázorňujúca prehľadne členenú
európsku a slovenskú stredovekú literatúru. Tabuľa je vhodne
ilustrovaná obrázkami , časovou priamkou a historickými
udalosťami. Pomôcka slúži k ľahšiemu pochopeniu
literárnych a historických súvislostí. Formát 160x120 cm.

13 Výukové CD 3

Slovné druhy – skloňovanie. Výukové CD obsahuje 24
cvičení, sú rozdelené do 5 skupín a zameriavajú sa na
ohybné slovné druhy, ktoré sa skloňujú. Obsahuje viac ako
400 úloh.

14 Výukové CD 4

Slovné druhy – časovanie. Výukové CD obsahuje18 typov
cvičení, ktoré sú rozdelené do 4 skupín. Obsahuje viac ako
500 úloh kde je možné náhodne a neobmedzene generovať
slová.

Tabuľka: 2.2.16 Didaktické prostriedky na predmet fyzika

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za 1
ks s DPH

Cena
spolu s
DPH

1 Prístroj na skúmanie zvislého a šikmého vrhu 1 91,06 91,06
2 Pascalova banka 1 33,39 33,39



3 Prístroj na skúmanie hydrostatického tlaku 1 91,07 91,07
4 Silomer 1N 2 14,84 29,68
5 Silomer 2N 2 14,84 29,68
6 Silomer 5N 2 14,84 29,68
7 Silomer 10N 2 14,84 29,68
8 Silomer 20N 2 14,84 29,68
9 Silomer 100N 2 14,84 29,68

10 Vozík veľký s nárazníkom 2 76,71 153,42
11 Cyklón guľovitý 1 57,04 57,04
12 skúmanie zrýchleného pohybu 1 367,64 367,64
13 Súprava na demonštráciu pokusov z dynamiky 1 330,76 330,76

14 Hookov zákon: sada oceľových pružín so stupnicou 1 71,40 71,40

15 Prístroje fungujúce na princípe odstredivej sily II. 1 191,70 191,70
16 Viacúčelový digitálny merací prístroj 10 27,82 278,20
17 Univerzálny napájací zdroj s displejom 1 892,03 892,03
18 Generátor funkcií 1 343,52 343,52
19 Žiacky napájací zdroj s displejom 1 281,08 281,08
20 Wimshurstova indukčná elektrina 2 156,32 312,64

21
Demonštračná elektrostatická súprava so
signalizátorom nabitia telies 1 328,03 328,03

22 Mikrovlnný vysielač - prijímač 11 GHz 1 405,48 405,48
23 Elektrická výveva s manometrom 1 311,52 311,52
24 Manometer so stojanom 1 155,33 155,33
25 Prístroj na magnetizovanie 1 51,53 51,53
26 Digitálny teplomer 6 36,68 220,08

Cena spolu  s DPH 5 145,00 €
Cena spolu  bez DPH 4 287,50 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Prístroj na skúmanie zvislého
a šikmého vrhu Prístroj na skúmanie zvislého a šikmého vrhu z dreva

2 Pascalova banka
Pascalova banka slúži pre znázornenie rovnomerného
rozdelenia tlaku v kvapalinách (Pascalov zákon). Skladá sa zo
sklenenej gule, ktorá má otvory a z valca s tlakovým piestom.

3 Prístroj na skúmanie
hydrostatického tlaku Prístroj na skúmanie hydrostatického tlaku.

4 Silomer 1N
Silomer 1N. Je zložený z priesvitného plexiskla, ktoré
umožňuje ľahké odčítanie nameraných hodnôt, je farebne
odlíšené.

5 Silomer 2N
Silomer 2N. Je zložený z priesvitného plexiskla, ktoré
umožňuje ľahké odčítanie nameraných hodnôt, je farebne
odlíšené.

6 Silomer 5N
Silomer 5N. Je zložený z priesvitného plexiskla, ktoré
umožňuje ľahké odčítanie nameraných hodnôt, je farebne
odlíšené.



7 Silomer 10N
Silomer 10N. Je zložený z priesvitného plexiskla, ktoré
umožňuje ľahké odčítanie nameraných hodnôt, je farebne
odlíšené.

8 Silomer 20N
Silomer 20N. Je zložený z priesvitného plexiskla, ktoré
umožňuje ľahké odčítanie nameraných hodnôt, je farebne
odlíšené.

9 Silomer 100N
Silomer 100N. Je zložený z priesvitného plexiskla, ktoré
umožňuje ľahké odčítanie nameraných hodnôt, je farebne
odlíšené.

10 Vozík veľký s nárazníkom

Veľký vozík s nárazníkom slúži ako názorná pomôcka na
hodine fyziky pri pokusoch, ktoré sa týkajú napr. Statiky–
naklonená rovina, dynamiky – priamočiary pohyb, impulz
a pod. Nosnosť min. 50 kg, rozmer 35x25 cm.

11 Cyklón guľovitý
Pomôcka na fyziku – Guľovitý cyklón je zložený z uhlomeru
a oceľovej guličky, ktorá má rôznu hmotnosť. Rozmer 65 x 15
cm.

12 skúmanie zrýchleného
pohybu

Svah plochá drácha na skúmanie zrýchleného pohybu.
Obsahuje – 2 ks svetelnej bránky s elektromagnetickým
štartérom s vodováhou a so škálou.

13 Súprava na demonštráciu
pokusov z dynamiky

Zostava na demonštráciu pokusov z dynamiky. Obsahuje
stojan – 2 ks pre pružné a nepružné nárazy, koľajnicu – 1 ks,
PIC inteligentný časomerač s 2 svetelnými snímačmi.

14 Hookov zákon: sada
oceľových pružín so stupnicou

Sada pre demonštráciu  Hookovho zákona, pozostáva: 6 ks
oceľových pružín (s rôznymi priemermi a usmerneniami), 1 ks
magnetická tabuľou, stojanom, 1 ks viacfunkčná dvojitá
upínacia skrutka (možno namontovať na stojan alebo
magnetickú tabuľu), 1 ks laminovaného mm papiera A/4, ks 30
cm-ovej kovovej tyče (6 ks posuvných oceľových hákov), 2 ks
samolepiace magnetické pásiky, 6 ks 50g- sada závaží
s hákom, 1 ks 30 cm-ové pravítko z umelej hmoty, 1 ks 30 cm-
ovej kovovej tyče (6 ks posuvných oceľových hákov

15 Prístroje fungujúce na
princípe odstredivej sily II.

Súprava, ktorá funguje na princípe odstredivej sily. Súprava
pozostáva zo 4 ks s odstredivkou.

16 Viacúčelový digitálny merací
prístroj

Viacúčelový digitálny merací prístroj pomocou ktorého je
možné merať jednosmerné aj striedavé  napätie a tiež
jednosmerný a striedavý prúd. Má ½ miestny LCD display.
Umožňuje preskúšať diódy, tranzistory, kondenzátory.
Napäťové rozsahy: AC: 200 mV ... 700 V DC: 200 mV ...1000
V Prúdové rozsahy: AC/DC: 20 μA ... 10 A. Má ukazovateľa
prepätia, ochranu proti prepätiu, indikáciu polarity, ochranu
proti vysokému napätiu do 3 kV, vnútorný odpor – 10 MΩ.
Súčasťou dodávky je batéria, ktorá slúži pre napájanie
prístroja.

17 Univerzálny napájací zdroj s
displejom

Univerzálny napájací zdroj s displejom. Slúži pre jednosmerné
a striedavé napätie vyššej zaťažiteľnosti, je chránený voči
preťaženiu tepelnými autopoistkami. Napájanie: 230V AC/50 ...
60 Hz, 7 segmentový , trojmiestny LED display, výška číslic: 26
mm, Skrinka z ABS s 2 úchytmi, ) Výstupy: 0 ...25 V AC
nastaviteľné plynule, max. 6 A 0 ... 15 V DC nastaviteľné
plynule, stabilizovaný, s ohraničením prúdu max. 1A 6 V AC
pevné, max. 6 A 12 V AC 1A pevné, max. 20 V DC
nastaviteľné plynule, max. 6 A 0 ... 15 V DC nastaviteľné
plynule, stabilizovaný, s ohraničením prúdu max, 6 A
Galvanické oddelenie od siete, výstupné napätia odoberateľné
na 4 mm bezpečnostných zdierkach

18 Generátor funkcií
Generátor funkcií je pomôcka pre učiteľa pre demonštráciu
pokusov – napájanie zvukových zdrojov, alebo pre pohon
motorov na hodinách fyziky. Má výstupné signály –



obdĺžnikové, sínusové, trojuholníkové. Výstupné napätie 0 ...
4Veff, Rozsah frekvencie: 0,1 Hz ...100 kHz voliteľný
prostredníctvom hrubého a jemného nastavenia, je odolný voči
skratu a odolný proti spätným nárazom napätia, Vstupné
napätie: 12 V AC,

19 Žiacky napájací zdroj s
displejom

Napájací zdroj s displejom – žiacky má plynule nastaviteľné
a stabilizované jednosmerné napätie, ktoré je možné odčítať
na 20 mm vysokom digitálnom ukazovateli, taktiež má
elektronickú ochranu proti preťaženiu, pevne nastaviteľné
striedavé napätie. Výstupy: galvanické oddelenie od siete,
výstupné napätia odoberateľné na 4 mm bezpečnostných
zdierkach, DC: 0 ... 12V plynule nastaviteľné, stabilizované,
max. 3A AC: 3/6/9/12V pevne nastaviť., max. 3A, pri preťažení
a skrate sa rozsvieti led dióda, sieťový vypínač – ON/OFF,
Skrinka z plastickej hmoty ABS zelená so žltou potlačou,
Napájanie: 230 V AC/50 ... 60 Hz, Primárna tavná poistka T
630 m.

20 Wimshurstova indukčná
elektrina

Fyzikálna pomôcka  vyrobená podľa Wimshursta, pre výrobu
veľmi vysokých jednosmerných napätí. Napätie max. 160 kV,
dĺžka iskier: max. 70 mm, kotúč 300 mm.

21
Demonštračná elektrostatická
súprava so signalizátorom
nabitia telies

Elektrostatická súprava so signalizátorom nabitia telies na
demonštráciu rôznych pokusov ako napr.: Neutralizácia
elektrických nábojov, Indikácia druhu náboja, Oddelenie
elektrického náboja trením a iné.

22 Mikrovlnný vysielač - prijímač
11 GHz

Mikrovlnný vysielač – prijímač 11 GHz v krabici s príručkou
a kompletnou zostavou. Súži na skúmanie odrazu, lomu
a zvukových javov. Výstupný signál je modulovateľný a tým aj
mikrovlnné signály sú modulovateľné. Má zabudovanú
regulovateľnú LED diódu signál alebo hudbu pre vypínanie
a zapínanie.

23 Elektrická výveva s
manometrom

Pomôcka – Elektrická výveva s manometrom slúži k názornej
ukážke ako sa meria tlaku vzduchu.

24 Manometer so stojanom Manometer so stojanom
25 Prístroj na magnetizovanie Prístroj na magnetizovanie , s magnetmi, Nd Fe B
26 Digitálny teplomer Digitálny teplomer 200st.C

Tabuľka: 2.2.17 Didaktické prostriedky na predmet geografia

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za
1 ks s
DPH

Cena spolu s
DPH

1. Mapa 1 1 68,63 68,63
2. Mapa 2 1 68,63 68,63
3. Mapa 3 1 68,63 68,63
4. Mapa 4 1 68,63 68,63
5. Mapa 5 1 68,63 68,63
6. Mapa 6 1 68,63 68,63
7. Mapa 7 1 68,63 68,63
8. Mapa 8 1 68,63 68,63
9. Mapa 9 1 31,37 31,37

10. Mapa 10 1 31,37 31,37



11. Mapa 11 1 31,37 31,37
12. Mapa 12 1 31,37 31,37
13. Mapa 13 1 31,37 31,37
14. Mapa 14 1 31,37 31,37
15. Mapa 15 1 31,37 31,37
16. Mapa 16 1 31,37 31,37
17. Výukové DVD 1 1 35,78 35,78
18. Výukové DVD 2 1 35,78 35,78
19. Výukové DVD 3 1 35,78 35,78
20. Výukové DVD 4 1 35,78 35,78
21. Výukové DVD 5 1 35,78 35,78
22. Výukové DVD 6 1 35,78 35,78
23. Výukové DVD 7 1 35,78 35,78
24. Výukové DVD 8 1 35,78 35,78
25. Horniny 1 63,75 63,75
26. Výukové CD 1 1 166,38 166,38
27. Výukové CD 2 1 60,92 60,92
28. Mapa 17 1 32,26 32,26
29. Meteorologická stanica 1 56,98 56,98
30. Glóbus 1 1 50,58 50,58
31. Glóbus 2 1 80,54 80,54
32. Model slnečná sústava 1 88,35 88,35

Cena spolu  s DPH 1 686,00 €
Cena spolu  bez DPH 1 405,00 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Mapa 1

Obojstranná mapa Sveta, ktorá má na  prednej strane všeobecno
– geografickú mapu a zadná strana je slepá mapa. Strany sú
orámované kovovými lištami, so šnúrkou pre zavesenie. Rozmer
140x100 cm.

2 Mapa 2

Obojstranná mapa Európy. Na prednej strane je všeobecno-
geografická mapa a zadná strana je slepá mapa. Strany sú
orámované kovovými lištami, so šnúrkou na zavesenie.  Rozmer
140x100 cm.

3 Mapa 3

Obojstranná mapa Afriky.  Na prednej strane je všeobecno-
geografická mapa a zadná strana je slepá mapa. Strany sú
orámované kovovými lištami, so šnúrkou na zavesenie.  Rozmer
130x106 cm.

4 Mapa 4

Obojstranná mapa Austrálie a Nového Zélandu.  Na prednej
strane je všeobecno- geografická mapa a zadná strana je slepá
mapa. Strany sú orámované kovovými lištami, so šnúrkou na
zavesenie. Rozmer 130x106 cm.

5 Mapa 5

Obojstranná mapa Severnej Ameriky. Na prednej strane je
všeobecno- geografická mapa a zadná strana je slepá mapa.
Strany sú orámované kovovými lištami, so šnúrkou na zavesenie.
Rozmer 130x106 cm.

6 Mapa 6 Obojstranná mapa Južnej Ameriky. Na prednej strane je
všeobecno- geografická mapa a zadná strana je slepá mapa.



Strany sú orámované kovovými lištami, so šnúrkou na zavesenie.
Rozmer 130x106 cm.

7 Mapa 7

Obojstranná mapa Ázie.  Na prednej strane je všeobecno-
geografická mapa a zadná strana je slepá mapa. Strany sú
orámované kovovými lištami, so šnúrkou na zavesenie. Rozmer
130x106 cm.

8 Mapa 8

Obojstranná mapa Slovenskej republiky.  Na prednej strane je
všeobecno- geografická mapa a zadná strana je slepá mapa.
Strany sú orámované kovovými lištami, so šnúrkou na zavesenie.
Rozmer 160x120 cm.

9 Mapa 9

Nástenná tabuľa znázorňujúca Pasáty – prúdenie vetra v trópoch
v oblasti rovníka. Obsahuje popis pasátov a farebné ilustrácie
prúdenia vetra. Tabuľa je zalaminovaná, obsahuje lištu z umelej
hmoty. Rozmer 100x70 cm.

10 Mapa 10

Nástenná tabuľa, ktorá opisuje druhy pôdy na Slovensku. Tabuľa
obsahuje popis jednotlivých druhov pôd, farebné ilustrácie
znázorňujúce zloženie pôdy. Tabuľa je zalaminovaná, obsahuje
lištu z umelej hmoty. Rozmer 100x70 cm.

11 Mapa 11

Nástenná tabuľa znázorňujúca štruktúru cyklónov. Tabuľa je bez
popisu, obsahuje len farebné ilustrácie, ktoré opisujú – rýchlosť
cyklónov, pohyb cyklónov a iné. Tabuľa je zalaminovaná,
obsahuje lištu z umelej hmoty. Rozmer 100x70 cm.

12 Mapa 12

Nástenná tabuľa znázorňujúca krasové javy. Tabuľa je bez
popisu, obsahuje len farebné ilustrácie. Pomôcka je vhodná pre
učiteľa pri výklade učiva ako ukážka . Tabuľa je zalaminovaná,
obsahuje lištu z umelej hmoty. Rozmer 100x70 cm.

13 Mapa 13

Nástenná tabuľa znázorňujúca tektonické platne. Tabuľa je bez
popisu, obsahuje farebné ilustrácie, ktoré opisujú – štruktúru
zeme, pohyb kontinentov, výskyt zemetrasení na zemi a iné.
Tabuľa je zalaminovaná, obsahuje lištu z umelej hmoty. Rozmer
100x70 cm.

14 Mapa 14

Nástenná tabuľa znázorňujúca ako sa formuje povrch zeme
pôsobením vonkajších síl. Tabuľa opisuje činnosť vetra, vody,
morskej vody, ľadu a iné. Je vhodnou pomôckou pre učiteľa pri
výklade učiva. Nástenná tabuľa je zalaminovaná, obsahuje lištu
z umelej hmoty. Rozmer 100x70 cm.

15 Mapa 15

Nástenná tabuľa znázorňujúca výškové stupne vegetácie. Tabuľa
opisuje rozloženie vegetácie od 500 m do 4000 m. Vhodná pre
učiteľa pri výklade učiva.  Nástenná tabuľa je zalaminovaná,
obsahuje lištu z umelej hmoty. Rozmer 100x70 cm.

16 Mapa 16

Nástenná tabuľa znázorňujúca eróziu pôdy. Tabuľka je rozdelená
na veternú a vodnú eróziu. Je farebne ilustrovaná, obsahuje grafy
pre lepšie pochopenie učiva. Vhodná pomôcka pre učiteľa pri
výklade učiva. Nástenná tabuľa je zalaminovaná, obsahuje lištu
z umelej hmoty. Rozmer 100x70 cm.

17 Výukové DVD 1
Výukové DVD, ktoré obsahuje témy: Flóra a fauna Slovenska,
Mapa a zemský povrch, Jedinečnosti a geografické rekordy
Slovenska

18 Výukové DVD 2

Výukové DVD, ktoré je zamerané na témy: Obyvateľstvo
Slovenska, Geologický vývoj a poloha Slovenska, Priemysel,
poľnohospodárstvo a doprava Slovenska, Prírodné podmienky a
vodstvo Slovenska

19 Výukové DVD 3
Výukové DVD, zamerané na témy jednotlivých krajov Slovenska.
Obsahuje témy ako : Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský
kraj, Nitriansky kraj

20 Výukové DVD 4 Výukové DVD obsahuje témy: USA, Južná Afrika, Podunajská
oblasť, Andská oblasť



21 Výukové DVD 5 Výukové DVD obsahuje témy : Alpy, Stredná Európa, Západná a
stredná Afrika, Zem ako vesmírne teleso

22 Výukové DVD 6 Výukové DVD obsahuje témy: Čas na Zemi, Mexiko a karibská
oblasť, Mestá Európy-západná Európa, Brazília a laplatská oblasť

23 Výukové DVD 7
Výukové DVD obsahuje témy: Krajina ako prostriedok života na
zemi, Východná Afrika, Východná Ázia, Mestá Európy-
stredomorská Európa

24 Výukové DVD 8 Výukové DVD obsahuje témy: Vybrané regióny strednej a južnej
Ázie, Juhozápadná Ázia, , Stredomorská oblasť, Kanada

25 Horniny
Náučný kufrík, ktorý pozostáva zo 14 vzoriek hornín. Obsah:
Kremenec, Žula, Rula, Vápenec, Mramor, Ryolit, Andezit, Diorit,
Bazalt, Svor, Fylit, Brydlica, Pieskovec, Kremenec, Travertín

26 Výukové CD 1

CD- ROM z oblasti zemepisu vhodný pre nácvik orientácie na
mape. Obsahuje 18 okruhov z ktorých má každý 4 varianty na
precvičenie. Obrázky umožňujú študentom precvičiť si orientáciu
na mape a spoznať rôzne miesta na našej planéte. Témy : glóbus
a mapa , Kontinenty - Ázia, Amerika, Afrika, Európa, Antarktída
a Austrália, Oceány - Tichý, Atlantický, Indický a Severný ľadový
a iné.  CD-ROM obsahuje pracovné listy, ktoré je možné vytlačiť
a študenti môžu riešiť úlohy a mimo počítača. Každú úlohu
riešenú na počítači je možné nastaviť – počet doplňovaných javov
– od 5 po 20 , alebo od 9 až do 45. Tabuľky s výsledkami slúžia
k informovaní o najlepšom riešiteľovi úloh. CD-ROM obsahuje
súbor pre zaznamenávanie všetkých výsledkov študentov,
nachádza sa tu : typ úlohy, dátum, čas, počet správnych
a nesprávnych odpovedí a výsledná známka.

27 Výukové CD 2

CD-ROM – Európska únia a jej členské štáty. Slúži pre študentov
na oboznámenie sa s hlavnými štatistickými údajmi o štátoch, ich
poľnohospodárstve, hospodárstve. Na CD-ROM sa nachádzajú
obrysové mapky, ktoré zobrazujú polohy najznámejších miest,
riek, nížin, pohorí, poľnohospodárskych oblastí. Ďalej obsahuje
CD –ROM ku každej krajine – hymnu, text v miestnej reči aj
s dabingom, ukážku jazyka,  album fotografií. Pomôcka pomáha
študentom vytvoriť si predstavu o každej krajine. Súčasťou CD –
ROMu je aj herná časť kde si môžu študenti overiť znalosti
z vlajok štátov, rozlôh a počtu obyvateľov, hlavných miest a iné.
Objavia tu aj pexeso, ktoré má viacero variantov náročnosti.

28 Mapa 17

Popisovateľná, obojstranná nástenná tabuľa ktorá opisuje
jednotlivé fázy mesiaca. Popis je uvádzaný v jazykoch: anglický,
nemecký, španielský a francúzsky. Súčasťou tabule je špeciálna
fixka. Tabulu je možné umývať. Rozmer 100x 80 cm.

29 Meteorologická stanica

Prenosná, multifunkčná meteorologická stanica ktorá obsahuje :
vstavané hodiny, kompas a digitálny merač rýchlosti vetra. Slúži
na meranie relatívneho obsahu pary, meranie zrážok, smeru
vetra, meranie teploty. Rozmer 25 x 55 cm.

30 Glóbus 1 Svietiaci glóbus, kartografia – všeobecný – zemepisný – politický,
slovenský, priemer 30 cm.

31 Glóbus 2 Glóbus  nesvietiaci, kartografia reliéfna, priemer 30 cm.

32 Model slnečná sústava

Výučbová pomôcka, ktorá slúži k demonštrácii slnečnej sústavy.
Model je možné otáčať. Pomôcka pomáha študentom pochopiť
krúženie jednotlivých planét okolo Slnka, slúži tiež pre lepšie
zapamätanie si 9 planét – Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter,
Saturn, Urán, Neptún, Pluto.



Tabuľka: 2.2.18 Didaktické prostriedky na predmet chémia

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za 1 ks
s DPH

Cena spolu
s DPH

1 Kahan 5 29,86 149,30
2 Elektrická váha 2 189,36 378,72
3 Pipety 2 1,73 3,46
4 Dávkovacia fľaša 8 3,35 26,80
5 Mini pH meter 4 71,88 287,52
6 Tyčinka miešacia 8 0,43 3,44
7 Prenosné laboratórium -voda 1 146,28 146,28
8 Súprava 1 59,53 59,53
9 Doskové elektródy - Meď 1 5,58 5,58

10 Doskové elektródy - Olovo 1 6,72 6,72
11 Doskové elektródy - Zinok 1 4,15 4,15
12 Doskové elektródy - Hliník 1 5,58 5,58
13 Výukové DVD 1 1 65,89 65,89
14 Výukové DVD 2 1 65,89 65,89
15 Výukové DVD 3 1 95,57 95,57
16 Meranie cukru 1 28,45 28,45
17 Destilačný set 1 213,27 213,27
18 Prenosné laboratórium - ekológia, chémia 2 174,77 349,54
19 Minerály 1 73,15 73,15
20 ŽEM Elektrochémia 1 156,56 156,56
21 Byreta s rovným kohútikom 1 36,41 36,41
22 Banka frakčná 1 14,83 14,83
23 Mikroskop 1 119,36 119,36

Cena spolu  s DPH 2 296,00 €
Cena spolu  bez DPH 1 913,33 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Kahan Liehový kahanu z číreho skla, s kovovou vložkou, bez liehovej
náplne. Objem 200 ml.

2 Elektrická váha

Digitálne elektronické váhy, s podložkou z nehrdzavejúcej ocele,
hermeticky zaliatou klávesnicou, digitálnou obrazovkou pre
odčítanie hodnôt. Nastaviteľné váhové jednotky: penny (dwt), libry
(lb), karáty (ct), trójske unce (ozt) gramy (g) a iné. Funkcia
prepočítania hmotnosti a automatická kalibrácia. Automatické
vypnutie po 5 minútach nečinnosti. Adaptér pre napájanie, ale aj
možnosť napájania batériami. Kapacita – 600 g, stupnica 0,1 g.

3 Pipety Plastové pipety s mierkou, objem 3 ml. Sada 6 ks.

4 Dávkovacia fľaša Dávkovacia, plastová, pružná fľaša so skrutkovacím vrchnákom
a otvorom pre dávkovaciu trubičku. Objem 500 ml.

5 Mini pH meter Mini pH tester na rýchle meranie pH. Rozsah merania: 0,0 – 14,0
pH. Súčasťou balenia je aj ochranné viečko, batérie a návod.

6 Tyčinka miešacia Súprava 10 ks tyčiniek miešacích, otavených.
7 Prenosné laboratórium -voda Aquanal - prenosné, malé laboratórium v kufríku na rýchlu analýzu



vzoriek vody. Napr. vody z akvária, dažďovej vody alebo aj pitnej
vody. Všetky chemikálie, ktoré sa pri testovaní použijú sú
ekologicky neutrálne – neohrozujú vodu. Kufrík obsahuje: Fosfáty:
0,5 - 6,0 mg/l, Amoniak: 0,05 - 10 mg/l, Dusičnany: 10 - 80 mg/l.
a iné. Kufrík je určený pre 50- 60 testov. Kufríka jumožňuje určiť 6
rozličných znečisťujúcich látok.

8 Súprava
Súprava – Policajné vyšetrovanie – zaisťovanie stôp na mieste
činu na demonštráciu práce kriminalistov. Pomôcka obsahuje
preparáty – krvi, kože, popol z cigariet, prach, rôzne stopy a iné.

9 Doskové elektródy - Meď Elektródy doskové - Meď, rozmer: 100x50x2 mm.
10 Doskové elektródy - Olovo Elektródy doskové - Olovo, rozmer: 100x50x2 mm.
11 Doskové elektródy - Zinok Elektródy doskové - Zinok, rozmer: 100x50x2 mm.
12 Doskové elektródy - Hliník Elektródy doskové - Hliník, rozmer: 100x50x2 mm.

13 Výukové DVD 1 DVD s popisom pokusov ako: kyslík, plameň, vodík, rýchlosť
chemických reakcií, delenie zmesí, oxid uhličitý (63 min)

14 Výukové DVD 2

DVD, obsah: vylučovanie medi na zápornej elektróde, nekovy,
soli, príprava sulfidu zinočnatého, kovy, predstavovanie
halogénov, elektrolýza zlučovanie kovov s kyselinou dusičnou. (68
min)

15 Výukové DVD 3 DVD, s popisom pokusov : prírodné látky, korózia, syntetické
látky, uhľovodíky, vybrané deriváty uhľovodíkov. (90 min)

16 Meranie cukru

Glukomer - prístroj  na meranie cukru. Jednoduché prezeranie
výsledkov, jednoduché zaznamenávanie, jednoduchá kalibrácia
pomocou kódovej karty Obsahuje veľký, ľahko čitateľný prehľadný
LCD displej. Balenie obsahuje: lancety 5 ks, odberové pero,
testovacie prúžky 5 ks, kontrolný roztok. Dokáže archivovať
posledných 10 meraní, rýchle a presné výsledky, má
samonasávacie testovacie prúžky.

17 Destilačný set

Daný set na destilačné procesy ako: sledovanie chladenia vody a
oddeľovanie kvapalín na základe ich odlišných teplôt varu. Set je
uložený vo vystuženej prepravke s krytom. Obsahuje: stojan so
svorkami, tyč stojana 330 mm 2x, destilačná hlava, frakčná banka
100 ml, teplomer -10 do +110 ° C, keramická drôtená sieťka,
kadička 100 ml a iné.

18 Prenosné laboratórium -
ekológia, chémia

Prenosné, malé laboratórium, pre použitie v teréne na rozbor
vody, alebo pôdy. 45 experimentov ako napr. merať vlastnosti
látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Laboratórium sa
dodáva v kufríku, ktorý je vyrobený z odolného plastu, vodotesný,
jednoduchý na čistenie. Na prenášanie je vybavený nastaviteľným
popruhom na rameno. Obsahuje: tabuľky s podrobnými
vysvetleniami v slovenskom jazyku, 80 stranový návod na použitie
s farebnými ilustráciami, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, kartu
s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, sadu s roztokmi na
59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l;
dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l,
vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením,
laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky a ďalšie .

19 Minerály
Minerály v kufríku - 12 vzoriek. Aragonit, Galenit, Pyrit, Hematit,
Fluorit, Saflerit, Rumelka, Chalkopyrit, Antimonit, Magnetit,  Halit,
Kalcit

20 ŽEM Elektrochémia

Sada obsahuje: držiak elektród na kolku,  U rúrku s olovkami,
držiak tyčových elektród, krokosovka holá, nadstavec držiaka,
objímka E 10 s pružnými kolíkmi, kadička 100 ml. nízka, žiarovka
10 V/0,05 A, E10, prepojovací vodič 50 cm červený a modrý,
valcová uhlíková elektróda, valcová medená elektróda, valcová
niklová elektróda, zátka silikónová.

21 Byreta s rovným kohútikom Byreta s rovným kohútikom - 25 ml



22 Banka frakčná Frakčná banka s natavenou trubicou dole. Objem:250ml,
d1:85mm,d2:34mm h: 200mm, h1: 76mm ,balenie: 10ks

23 Mikroskop MFL 6, 10x okulár,4x, 10x, 40x objektív,40x, 100x a 400x
zväčšenie, akromatické šošovky, dvojité LED osvetlenie.

Tabuľka: 2.2.19 Didaktické prostriedky na predmet biológia

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za 1 ks
s DPH

Cena spolu
s DPH

1 Prenosné laboratórium 1 174,77 174,77
2 Mikroskop 1 228,66 228,66
3 Preparáty 1 1 19,97 19,97
4 Preparáty 2 1 19,97 19,97
5 Preparáty 3 1 19,97 19,97
6 Preparáty 4 1 19,97 19,97
7 Preparáty 5 1 19,97 19,97
8 Preparáty 6 1 19,97 19,97
9 Preparáty 7 1 19,97 19,97

10 Preparáty 8 1 19,97 19,97
11 Preparáty 9 1 19,97 19,97
12 Preparáty 10 1 19,97 19,97
13 Preparáty 11 1 19,97 19,97
14 Preparáty 12 1 19,97 19,97
15 Preparáty 13 1 19,97 19,97
16 Model - štruktúra kostí 1 122,57 122,57
17 Model oka 1 77,17 77,17
18 Model srdca 1 299,61 299,61
19 Model lebkys mozgom 1 236,06 236,06
20 Lupa s rukoväťou 10 8,14 81,40
21 Vreckové váhy 5 43,13 215,65
22 Podložné sklíčka 1 7,78 7,78
23 Sklenené kryty 6 6,05 36,30
24 Kadička nízka 1 20 2,36 47,20
25 Kadička nízka 2 20 4,71 94,20
26 Kahan 10 21,18 211,80
27 Teplomer 4 2,95 11,80
28 Kuželová banka 21 3,75 78,75
29 Úzkohrdlá fľaša 20 3,40 68,00
30 Lievik 15 6,23 93,45
31 Model ucha 1 38,54 38,54
32 Model obličky s nadobličkou 1 89,28 89,28
33 Taxonomické skupiny - nástenná tabuľa 1 32,63 32,63



34 Model ľudskej kostry 1 138,46 138,46
35 Model srdca s pumpou 1 32,15 32,15
36 Obojstranná lupa 6 12,36 74,16

Cena spolu  s DPH 2 750,00 €
Cena spolu  bez DPH 2 291,67 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Prenosné laboratórium

Prenosné, malé laboratórium, ktoré je možné použiť priamo
v teréne a tak vykonávať napr. rozbor vody, alebo pôdy.
Študenti si môžu vyskúšať 45 experimentov ako napr. merať
vlastnosti látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie.
Laboratórium sa dodáva v kufríku, ktorý je vyrobený
z odolného plastu, vodotesný, jednoduchý na čistenie. Na
prenášanie je vybavený nastaviteľným popruhom na rameno.
Obsahuje: tabuľky s podrobnými vysvetleniami v slovenskom
jazyku, 80 stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami,
extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, kartu s farbami na
porovnanie nameraných hodnôt, sadu s roztokmi na 59
experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l;
dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6
mg/l, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným
zväčšením, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky a
ďalšie.

2 Mikroskop

Mikroskop Celestron s LCD monitorom do 1800x, .Obraz je
zachytávaný do internej pamäti, alebo na pamäťovú kartu SD.
Mikroskop disponuje so spodným a vrchným podsvietením.
Možnosť napojiť na PC cez USB kábel alebo cez sieťový
adaptér, prípadne na batérie, dodávaný v kufríku.

3 Preparáty 1
Preparáty pod mikroskop, ktoré sú zamerané na ľudské telo.
Sú uložené v čiernom puzdre. Obsah puzdra : preparát
ľudského žalúdka, ľudských pľúc, ľudská ústna dutina a iné.

4 Preparáty 2

Preparáty pod mikroskop, ktoré sú zamerané na ľudské telo.
Sú uložené v čiernom puzdre. Obsah puzdra : preparát
ľudského mozočka, ľudské spermie, tkanivo ľudskej pečene,
preparát ľudskej obličky a iné.

5 Preparáty 3

Preparáty ľudských chorôb pod mikroskop. Sú uložené
v čiernom puzdre. Obsah puzdra: chronický obličkový zápal
t.s., cirhóza pečene t.s, zápal pľúc t.s. so zápalom buniek
okolo ciev, a iné.

6 Preparáty 4
Preparáty ľudských chorôb pod mikroskop. Sú uložené
v čiernom puzdre. Obsah puzdra: chrípkový zápal pľúc,
rakovina semenníkov, metastázická rakovina pečene  a iné

7 Preparáty 5
Preparáty v čiernom puzdre. Obsah puzdra: vtáčí zob, pr.r.
listom (Lingustrum), Filamentózna sladkovodná zelená riasa,
dážďovka, pr.r. stredom tela a iné

8 Preparáty 6
Preparáty v čiernom puzdre. Obsah puzdra: krvný náter, pečeň
králika s kokcidiózou, pr.r., hlísta človeka, Pásomnica (Taenia),
Plasmodium, pôvodca malárie a iné

9 Preparáty 7
Preparáty v čiernom puzdre. Obsah puzdra: slnečnicový list s
chĺpkami, izolované cievy z rastlinnej stonky, ľuľok zemiaka,
hviezdicové chĺpky a iné.

10 Preparáty 8
Preparáty v čiernom puzdre. Obsah puzdra: machový palístok,
pôdny červ (Lumbricus), pr.r. stredom tela, cievy opadaného
listu, Pôdne baktérie a iné.

11 Preparáty 9 Preparáty v čiernom puzdre, ktoré skrývajú v sebe rôzne formy



života ako napr.:  sladkovodný zmiešaný planktón, baktérie
hnilobnej vody, zelené bičíky a iné., ktoré je možné pozorovať
pod mikroskopom.

12 Preparáty 10

Preparáty, ktoré znázorňujú rozmnožovacie orgány živočíchov.
Preparáty sú uložené v čiernom puzdre. Obsah puzdra: pr.r.
oogenéza vaječníkov králika, pr.r. placenta mačky alebo
prasnice, pr.r. Ryby, pr.r. článkom vaječníky včelej kráľovnej
a iné .

13 Preparáty 11

Preparáty znázorňujúce reprodukčné orgány rastlín. Preparáty
sú uložené v čiernom puzdre. Obsah puzdra:  kosatec, pr.r.
semena alebo embrya, paradajka (Solanum), mladý plod, pr.r,
Baktérie, chaluha a iné.

14 Preparáty 12

Preparáty znázorňujúce reprodukciu a vývoj bunky. Preparáty
sú uložené v čiernom puzdre. Obsah puzdra:  rastúce listové
tkanivo vo vrcholovom výhonku, miotické štádiá v testes myši,
pr.r., Miotické štádiá v červenej kostnej dreni, pr.r. tyčinkami
mladej ľalie a iné

15 Preparáty 13

Preparáty znázorňujúce živočíchy a rastliny, ktoré boli zničené
životným prostredím. Preparáty sú uložené v čiernom puzdre.
Obsah puzdra: stonka rastliny poškodená zverou t.s., ľudské
pľúca s uhľovým prachom t.s., časti rastliny zamorené voškami
t.s., . žlčový výrastok zapríčinený voškami t.s a iné.

16 Model - štruktúra kostí

Trojrozmerný detailný model znázorňujúci prierez lamelovou
kosťou. Prierez je zväčšený 80 x a poukazuje na štruktúru
dutej kosti. Okrem iného je znázornený aj dvoj rovinný prierez
cez vnútornú štruktúru kostnej drene. Model je dodávaný na
podstavci.

17 Model oka

Model oka, ktorý je 3 násobne zväčšený oproti skutočnému
oku. Model oka je 6 dielny a je rozoberateľný na časti; obe
časti choriodei s irisom a retinou, horný časť sclery s corneou
očnými svalmi; slzný kanálik, očnú šošovku. Model je uložený
na podstavci.

18 Model srdca

Model srdca s bypasom umiestneným na odnímateľnom
podstavci. Je 2- násobne zväčšený oproti skutočnému srdcu,
skladá sa zo 4 dielov. Vďaka odoberateľnosti prednej steny
srdca je možné nazrieť do vnútorných komôr srdca. Pri
anatómii srdca model predstavuje aj bypas cievy ktorá vedie
na ľavej strane ku ant. coronarii ramus interventricularis a na
pravej strane ku coronarii ramus postero-lateralis okrem toho
tvorí odbočku k ramus diagonalis aj k  ľavému circumflexu
ramus coronarii.

19 Model lebkys mozgom

Model lebky s mozgom, ktorý pozostáva z 8 rozoberateľných
častí – temena lebky, sánky, lebečnej spodiny, mozgového,
tylového, spánkového a čelného laloku, mozočka,
a ancefalitického kmeňa.

20 Lupa s rukoväťou Lupa s plastovou rukoväťou umožňuje zväčšenie až 4x, má
kovový rám a sklenenú šošovku. D= 50 mm.

21 Vreckové váhy
Vreckové váhy poskytujú vysokú precíznosť a presnosť pri
vážení. Sú veľmi ekonomické, jednoduché a praktické.
Kapacita: 500g (+/- 0,1g), Rozmer 70x115x20mm

22 Podložné sklíčka Podložné mikroskopické sklíčka slúžia k príprave preparátov.
Balenie obsahuje 50 kusov.

23 Sklenené kryty Krycie mikroskopické sklíčka slúžia k príprave preparátov.
Balenie obsahuje 100 kusov.

24 Kadička nízka 1 Nízka kadička s výlevkou objem - 100 ml
25 Kadička nízka 2 Nízka kadička s výlevkou objem - 800 ml
26 Kahan Liehový kahan s klobúčikom objem - 50 ml



27 Teplomer Teplomer tyčinkový s červeným liehom, teplotný rozsah : -
10/110 °C

28 Kuželová banka Kuželová banka širokohrdlá objem 500 ml, výška: 170 mm,
prvý priemer 105 mm, druhý:50 mm

29 Úzkohrdlá fľaša reagenčná číra fľaša so zabrúsenou zátkou objem 500 ml,

30 Lievik analytický lievik určený pre rýchlu filtráciu, d1 nálevka 55 mm, l
stonky 150 mm, d2 stonka 8 mm

31 Model ucha

Model ucha zväčšený 5 krát a rozložiteľný na 4 časti –
vonkajšie ucho, vnútorné ucho, stredné ucho. Model je
pripevnený na plastovom podstavci a je umývateľný a odolný
voči nárazom.

32 Model obličky s nadobličkou
Model obličky s nadobličkou. Prednú polovičku modelu je
možné vybrať a detailne si pozrieť obličkovú panvičku, cievy a
cortex medulla. Je upevnený na odnímateľnom stojane.

33 Taxonomické skupiny - nástenná
tabuľa

Nástenná tabuľa s rozmermi 70 x 100 cm, pofóliované s lištou
z umelej hmoty zobrazujúca schému taxonomických skupín
organizmov.

34 Model ľudskej kostry PVC model ľudskej kostry s cievami a mozgom, odnímateľnými
končatinami, na stojane, výška 84 cm

35 Model srdca s pumpou Funkčný model srdca demonštrujúci pohyb krvi v srdci a
cievach

36 Obojstranná lupa

Možnosť pozorovania z horného aj dolného pohľadu.
Zabudované zrkadlo umožní šetrné pozorovanie chrobákov.
Chrobáky a časti rastlín dokážeme bez väčších problémov
vložiť do obojstrannej lupy, nakoľko vrch lupy je ľahko
odstrániteľný. Spodná časť má rozmery 50x50 mm. Hornú časť
môžeme používať aj ako samostatnú lupu.

37

Tabuľka: 2.2.20 Didaktické prostriedky na predmet matematika

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za 1 ks
s DPH

Cena spolu
s DPH

1 Geometrické modely 1 1 44,72 44,72
2 Geometrické modely 2 1 91,35 91,35
3 Geometrické modely 3 1 95,60 95,60
4 Výukové CD 1 1 75,12 75,12
5 Výukové CD 2 1 166,34 166,34
6 Výukové CD 3 1 166,34 166,34
7 Výukové CD 4 1 166,34 166,34
8 Výukové CD 5 1 76,74 76,74
9 Trojuholník 2 31,62 63,24

10 Uhlomer 2 31,62 63,24
11 Kružidlo 2 28,35 56,70
12 Náučná tabula 1 1 12,29 12,29
13 Náučná tabula 2 1 12,29 12,29
14 Náučná tabula 3 1 12,29 12,29
15 Náučná tabula 4 1 12,29 12,29
16 Náučná tabula 5 1 12,29 12,29



17 Náučná tabula 6 1 12,29 12,29
18 Náučná tabula 7 1 12,29 12,29
19 Výukové CD 6 1 138,24 138,24

Cena spolu  s DPH 1 290,00 €
Cena spolu  bez DPH 1 075,00 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Geometrické modely 1

Súprava priestorových telies vyrobených z dreva. Súprava
obsahuje 15 ks a tvoria ju : valce, kocka, ihlany, kužele a iné.
Pomôcka je vhodná na skúmanie pomeru medzi objemom,
plochou, tvarom telies.

2 Geometrické modely 2
Sada geometrických telies vyrobená z drôtu. Sada obsahuje 10 ks
telies  ako : kváder, obdĺžnik, šesťhran, štvorec, valec a iné.

3 Geometrické modely 3
Sada 10 geometrických modelov vyrobená z drôtu. Sada
obsahuje : trojhran zrezaný, šesťhran zrezaný, ihlan okrúhly
vykosený, pologuľu a iné.

4 Výukové CD 1

CD Didakta Matematika 2, ktoré slúži na precvičovanie a
overovanie matematických schopností a znalostí v oblasti zvanej
algebra. Obsahom titulu je 23 samostatných úloh, ktoré sa
zameriavajú hlavne na prácu s matematickými výrazmi - napr.
hodnoty mnohočlenov a zlomkov, umocňovanie súčinov a rozdiely
druhých mocnín, zmysel lomených výrazov, riešenie
jednoduchých i zložitejších rovníc s neznámou v menovateli,
počítanie s percentami, apod. Pri riešení príkladov je žiakom
neustále k dispozícii kalkulačka a plocha na poznámky.
Tematické okruhy:
- hodnota výrazov (hodnota jednočlena, mnohočlena a zlomku),
- umocňovanie výrazov (umocňovanie súčinu, druhá mocnina
dvojčlena, rozdiel druhých mocnín),
- úpravy výrazov (sčítanie a odčítanie so zátvorkami, násobenie
jednočlenom a mnohočlenom, úpravy výrazov na súčin),
- lomené výrazy (zmysel výrazu, krátenie výrazu, sčítanie a
odčítanie, násobenie a delenie),
- rovnice (jednoduché, zložitejšie so zlomkami, neznáma v
menovateli, nerovnice),
- percentá, trojčlenka, úmera (počítanie percent spamäti, slovné
úlohy na percentá, trojčlenka, priama a nepriama úmernosť).

5 Výukové CD 2

CD Didakta Matematika slúži na precvičovanie matematiky v
týchto číselných oboroch: celé čísla, záporné čísla, desatinné
čísla a zlomky. Precvičujú sa nasledujúce operácie: sčítanie,
odčítanie, násobenie, delenie a porovnávanie. Ďalej sa precvičuje
orientácia na číselnej osi a tiež znalosť prevodu a porovnávania
jednotiek. Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je
možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení je možné
voliť počet príkladov v sérii - 20 až 50 a číselný obor. Tabuľky s
výsledky pre každý typ hry informuje o tých najlepších počtároch.
Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v
ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, číselný obor, dátum,
čas, počet správnych a špatných odpovedí a výslednú známku.
Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je
bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

6 Výukové CD 3
CD Didakta Geometria 1 slúži na precvičenie konštrukčných
postupov pre základné geometrické útvary. Obsahová náplň titulu
ponúka 20 samostatných konštrukčných úloh, rozdelených podľa



náročnosti a výsledných geometrických útvarov do nasledujúcich
tematických okruhov: trojuholník 1 (jednoduchšia konštrukcia
podľa viet sss, sus alebo usu, trojuholník 2 (zložitejšia konštrukcia
pri použití výšok a ťažníc), štvoruholník (úlohy pre všeobecný
štvoruholník, rovnobežník a lichobežník), kružnica (6 typov
konštrukcie, postupy sa líšia podľa zadaných údajov), dotyčnice
kružnice (kolmé či rovnobežné s priamkou, prechádzajúce jedným
bodom).

7 Výukové CD 4

CD Didakta Geometria 2 slúži na precvičovanie merania a
výpočtov u geometrických útvarov a telies. Obsahová náplň titulu
ponúka 23 samostatných úloh na otestovanie matematických
znalostí a priestorovej orientácie. V príkladoch s výpočtami majú
žiaci k dispozícii nástroje prispievajúce k pohodlnému a ľahkému
riešeniu úloh - napr. kalkulačka, meradlá na zistenie dĺžok,
uhlomer alebo plocha na poznámky a medzi výpočty.
Tematické okruhy:
- obrazce a telesá (určovanie geometrických útvarov),
- merné jednotky (dĺžkové, obsahové, objemové),
- uhly (odhady veľkosti, prevody stupňov, meranie uhlomerom,
výpočty veľkosti),
- obsahy a obvody (pravouholníky, trojuholníky, rovnobežník,
lichobežník, kruh),
- objemy a povrchy (kocka a kváder, hranol, valec, ihlan, kužeľ),
- pravouhlý trojuholník (Pytagorova veta, goniometrické funkcie).

8 Výukové CD 5

CD Didakta – Štatistika slúži ako sieťový štatistický nástroj na
hromadný zber, triedenie a filtrovanie výsledkov všetkých žiakov,
ktoré boli dosiahnuté na lokálnych staniciach  pri riešení úloh .
Umožňuje mazanie výsledkov v tabuľkách, ktoré sa vždy objavia

po vyriešení úlohy v ktoromkoľvek programe Didakta. Tieto
tabuľky zobrazujú poradie 10 najlepších riešiteľov úlohy s počtom
správne a nesprávne vyriešených úloh a orientačnou známkou.

9 Trojuholník Plastový, rovnoramenný trojuholník s ryskou na tabulu s
rozmerom 45x60 cm.

10 Uhlomer Plastový uhlomer na tabulu
11 Kružidlo Drevené kružidlo s prísavkou na tabulu s rozmerom 60 cm.

12 Náučná tabula 1

Obraz opisujúci Pytagorovu vetu a využitie Pytagorovej vety pri
jednotlivých telesách, uvádza aj jednotlivé vzorce na výpočet
Pytagorovej vety. Obraz je zalaminovaný, obsahuje umelohmotnú
lištu pre zavesenie. Rozmer 50x70 cm

13 Náučná tabula 2
Obraz opisujúci kvadratické funkcie. Farebne sú znázornené
jednotlivé vzorce. Obraz je zalaminovaný obsahuje umelohmotnú
lištu pre zavesenie. Rozmer 50x70 cm

14 Náučná tabula 3 Obraz znázorňujúci Thálesovu vetu. Obraz je zalaminovaný,
obsahuje umelohmotnú lištu pre zavesenie. Rozmer 50x70 cm

15 Náučná tabula 4

Obraz opisujúci základné pojmy množiny. Obraz znázorňuje
podmnožinu, prienik množín, zjednotenie množín. Obraz je
zalaminovaný, obsahuje umelohmotnú lištu pre zavesenie.
Rozmer 50x70 cm

16 Náučná tabula 5

Obraz opisujúci goniometrické funkcie. Obraz obsahuje vzorce,
tabuľkové znázornenie jednotlivých veľkostí uhlov. Obraz je
zalaminovaný, obsahuje umelohmotnú lištu pre zavesenie.
Rozmer 50x70 cm

17 Náučná tabula 6
Obraz znázorňuje jednotky a miery – hmotnosť, dĺžka, obsah,
objem, čas,  plochu. Obraz je zalaminovaný, obsahuje
umelohmotnú lištu pre zavesenie. Rozmer 50x70 cm.

18 Náučná tabula 7
Obraz znázorňujúci a opisujúci rotačný kužeľ a ihlan . Na obraze
sú zadané vzorce pre výpočet  objemu a povrchu. Dodáva sa s
umelou lištou pre zavesenie. Obraz je laminovaný.  Rozmer 50x70



cm

19 Výukové CD 6 CD obsahujúce opis, vzorce pre témy trojuholník, úsečky, priamky
a iné...

Tabuľka: 2.2.21 Didaktické prostriedky na predmet nemecký jazyk

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za
1 ks s
DPH

Cena spolu s
DPH

1 Nástenná tabula 1 1 89,37 89,37
2 Nástenná tabula 2 1 89,37 89,37
3 Nástenná tabula 3 1 89,37 89,37
4 Nástenná tabula 4 1 89,37 89,37
5 Nástenná tabula 5 1 89,37 89,37
6 Nástenná tabula 6 1 57,74 57,74
7 Nástenná tabula 7 1 125,14 125,14
8 Nástenná tabula 8 1 102,15 102,15
9 Nástenná tabula 9 1 102,15 102,15

10 Nástenná tabula 10 1 102,15 102,15
11 Nástenná tabula 11 1 102,15 102,15
12 Nástenná tabula 12 1 102,15 102,15
13 Dominotest 1 57,87 57,87
14 Mikrofón 1 30,65 30,65

Cena spolu  s DPH 1 229,00 €
Cena spolu  bez DPH 1 024,17 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Nástenná tabula 1

Nástenná tabuľa Bestimmter und unbestimmter Artikel,
Negativartikel. Študenti sa prostredníctvom tabule  oboznámia
s určitými a neurčitými členmi a ich skloňovaním, rozoznávať
rody členov a pod. Tabuľa znázorňuje ako sa správe vyjadruje
zápor v nemčine a to pomocou zámena – kein, keine, kein.
Tabula je vybavená šnúrkou pre zavesenie, na vrchnej
a spodnej strane má lištu a je umývateľná. Rozmer 100x140
cm.

2 Nástenná tabula 2

Nástenná tabula OBST UND GEMÜSE určená na podporu
slovnej zásoby a vyjadrovacích schopností žiakov na hodinách
nemeckého jazyka. Tabula zobrazuje 15 druhov ovocia
a zeleniny. Obrázky sú farebne ilustrované, čo vedie
k väčšiemu záujmu u detí o výklad učiva. Nástenná tabula je
vybavená šnúrkou na zavesenie a lištami z vrchnej a spodnej
strany. Tabulu je možné umývať. Rozmer 100x140 cm.

3 Nástenná tabula 3 Tabuľa ZU HAUSE BEI DEM ALEXANDER. Graficky
znázorňuje rodinný dom, ktorý obsahuje predmety, nábytok,



zariadenie  ako ozajstný rodinný dom. Nezabudlo sa ani na
okolie domu. Študenti majú možnosť vďaka danému produktu
rozširovať svoju slovnú zásobu a rozvíjať aktivity a témy.
Pomôcka slúži taktiež pre učiteľov, uľahčuje im prezentáciu a
zvyšuje záujem študentov. Produkt je opatrený šnúrkami, čiže
je možné produkt zavesiť a tiež zrolovať. Povrch je možné
umývať. Rozmer 100x140 cm.

4 Nástenná tabula 4

Nástenná Die Zeit tabula znázorňuje rozdelenie roka na ročné
obdobia až po hodiny. Zároveň sú vyznačené významné
dátumy ako napr. vysvedčenie, Vianoce, veľká noc a pod,
rozdelenie týždňa na dni. Súčasťou tabule je aj znázornenie
stavu počasia – veterno, slnečno, daždivo, hmlisto a pod.
Taktiež sú na tabuli hodiny, ktoré môžu žiakom pomôcť pri
zapamätaní si tvorby časového údaja.  Tabula je vybavená
šnúrkami na zavesenie a zrolovanie, je umývateľná a z vrchu
a zo spodu je vybavená lištami. Rozmer 100x140 cm.

5 Nástenná tabula 5

Nástenná tabula DIE STADT-ALEXANDER GEHT IN DIE
SCHULE zameraná na mesto a jeho okolie, znázornené sú aj
predmety a objekty, ktoré sa nachádzajú v meste. Danou
tabulou si študenti zdokonaľujú slovnú zásobu a vyjadrovacie
schopnosti. Na tabuli sú farebne odlíšené názvy dopravných
prostriedkov a objektov školy. Tabula je vybavená šnúrkami na
zavesenie a zrolovanie, je umývateľná a z vrchu a zo spodu je
vybavená lištami. Rozmer 100x140 cm.

6 Nástenná tabula 6

Obojstranná  nástenná tabula Deutschland im Überblick –
Nemecko – znázorňuje dejiny a súčasnosť . Sú tu umiestnené
všeobecné a základné informácie o Nemecku. Zahŕňajú témy
ako : kuchyňa, školský systém, politika, šport. Dané témy sú
doplnené obrázkami. Na druhej strane je znázornená
všeobecnogeografická mapa Nemecka, ktorú tiež dopĺňajú
obrázky a texty. Z mapy je možné vyčítať geografické, kultúrne
a hospodárske informácie. Rozmer 120x160 cm. + tabuľky

7 Nástenná tabula 7

Obojstranná nástenná mapa Österreich im Überblick
o Rakúsku. Obsahuje tematické okruhy ako : dejiny, doprava,
hospodárstvo, sviatky, počasie. Na druhej strane je
všeobecnogeografická mapa, ktorá je doplnená
o panoramatické obrázky významných miest, prírodných
zaujímavostí a iné. Rozmer 120x160 cm. + tabuľky

8 Nástenná tabula 8
Nástenná obojstranná tabuľa Unregelmässige Verben, ktorá
obsahuje skloňovanie nepravidelných slovies. Rozmer
120x160 cm. + tabuľky

9 Nástenná tabula 9

Náučné tabula Die Berufe - povolania, sú vhodné najmä pre
začiatočníkov pre zvládnutie hodín nemčiny, tiež pre
zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Pomáhajú rozvíjať
rečové schopnosti a podporovať predstavivosť a tvorivý prístup
študentov. Tabulu tvoria zábavné a pútavé ilustrácie pomocou
ktorých si študenti rozširujú slovnú zásobu o cca 100 nových
slovíčok. Rozmer 120x160 cm. + tabuľky

10 Nástenná tabula 10

Náučné tabula Der Sport - šport, sú vhodné najmä pre
začiatočníkov pre zvládnutie hodín nemčiny, tiež pre
zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Pomáhajú rozvíjať
rečové schopnosti a podporovať predstavivosť a tvorivý prístup
študentov. Tabulu tvoria zábavné a pútavé ilustrácie pomocou
ktorých si študenti rozširujú slovnú zásobu o cca 100 nových
slovíčok. Rozmer 120x160 cm. + tabuľky

11 Nástenná tabula 11
Náučné tabula Die Kleidung und das Wetter - oblečenie a
počasie, sú vhodné najmä pre začiatočníkov pre zvládnutie
hodín nemčiny, tiež pre zopakovanie učiva a jeho



precvičovanie. Pomáhajú rozvíjať rečové schopnosti
a podporovať predstavivosť a tvorivý prístup študentov. Tabulu
tvoria zábavné a pútavé ilustrácie pomocou ktorých si študenti
rozširujú slovnú zásobu o cca 100 nových slovíčok. Rozmer
120x160 cm. + tabuľky

12 Nástenná tabula 12

Náučné tabule Der Transport - doprava, sú vhodné najmä pre
začiatočníkov pre zvládnutie hodín nemčiny, tiež pre
zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Pomáhajú rozvíjať
rečové schopnosti a podporovať predstavivosť a tvorivý prístup
študentov. Tabulu tvoria zábavné a pútavé ilustrácie pomocou
ktorých si študenti rozširujú slovnú zásobu o cca 100 nových
slovíčok. Rozmer 120x160 cm. + tabuľky

13 Dominotest

Dominový rýchlotest obsahuje v jednom balení 5 samostatných
sád príkladov z danej látky. Každá sada obsahuje 10 kartičiek
s príkladmi. Pri správnom zložení všetkých kartičiek musí
príklad na poslednej nadväzovať na výsledok prvej.

14 Mikrofón Mikrofón - umožňuje zapojenie meracieho panelu a aktiváciu
senzora

Tabuľka: 2.2.23 Didaktické prostriedky na predmet dejepis

P.č. Názov položky
Počet
kusov

Cena za 1 ks
s DPH

Cena spolu s
DPH

1 Výukové CD 1 1 48,76 48,76
2 Nástenná mapa 1 1 93,29 93,29
3 Nástenná mapa 2 1 93,29 93,29
4 Výukové CD 2 1 38,50 38,50
5 Výukové CD 3 1 47,94 47,94
6 Výukové CD 4 1 38,41 38,41
7 Výukové CD 5 1 40,73 40,73
8 Výukové CD 6 1 119,61 119,61
9 Výukové CD 7 1 54,48 54,48

10 Výukové CD 8 1 59,47 59,47
11 Výukové CD 9 1 61,65 61,65
12 Výukové CD 10 1 48,29 48,29
13 Nástenná mapa 3 1 94,54 94,54
14 Nástenná mapa 4 1 141,64 141,64
15 Výukové CD 11 1 69,12 69,12
16 Nástenná mapa 5 1 141,64 141,64
17 Nástenná mapa 6 1 141,64 141,64

Cena spolu  s DPH 1 333,00 €
Cena spolu  bez DPH 1 110,83 €

P.č. Názov položky Ponúkané parametre

1 Výukové CD 1
CD, ktoré obsahuje témy Starovekého Ríma ako: Rímske
cisárstvo v 1.-2. stor. po Kr., Počiatky rímskych dejín, kríza
Rímskej republiky v 2.-1. stor a iné. Súčasťou CD-ROM je aj



návod na použitie.

2 Nástenná mapa 1

Nástenná mapa znázorňujúca Francúzsko a významné konflikty
vo Francúzsku – britská blokáda Francúzska, protifrancúzsku
koalíciu, významné bitky. Súčasťou nástennej mapy je CD.
Mapa obsahuje lišty. Rozmer 120x90 cm.

3 Nástenná mapa 2
Nástenná mapa s CD. Znázorňuje – Francúzsko,
najvýznamnejšie bitky, francúzski spojenci a pod. Rozmer
120x90 cm.

4 Výukové CD 2

CD ktoré obsahuje farebné mapy s legendami a čiernobielymi
pracovnými listami, Zameriava sa na témy ako napr.: revolučné
hnutie v Európe 1820-1847 (západná Európa, Balkán, Grécko,
dekabristi), začiatky priemyselnej revolúcie na Slovensku v
polovici 19. st., revolúcia 1848-1849 v Európe (Francúzsko,
Nemecko), Európa v dobe napoleonských vojen 1800-1815
(Francúzsko a ním ovládané územia, protivníci Napoleona,
kontinentálna blokáda, najvýznamnejšie bitky) a iné.

5 Výukové CD 3

CD ktoré obsahuje témy ako napr.: zmeny v Európe po I.
svetovej vojne (vznik nových štátov), Sovietsky zväz medzi
svetovými vojnami, občianska vojna v Španielsku, ll., 1939-1945
(koncentračné tábory, getá, vyhladzovacie tábory, oblasti
ozbrojeného odporu), Svet v roku 1914 (mocnosti,
kolonializmus) a iné. Súčasťou CD-ROM sú aj farebné mapy
s legendami a čiernobiele pracovné listy.

6 Výukové CD 4

CD ktoré obsahuje farebné  mapy s legendami a čiernobielymi
pracovnými listami, obsahuje témy ako napr.: politický vývoj
Európy v druhej polovici 19. st. (významné udalosti a konflikty),
Hospodárske pomery v Európe v druhej polovici 19. st. (rozvoj
priemyslu, poľnohospodárstvo), robotnícke hnutie v Európe v 19.
st, vznik Rakúsko-Uhorska a jeho národnostné zloženie, Rusko,
Čína a Japonsko v 19. st. (mocenský rast, povstanie boxerov,
rusko-japonská vojna) a iné.

7 Výukové CD 5

CD obsahuje témy ako: , V znamení červenej hviezdy,
Protifašistický odboj Slovákov v II. svetovej vojne, November
1989 a vznik Slovenskej republiky 1993, Rok nádejí a roky
normalizácie.

8 Výukové CD 6

CD  obsahuje témy ako napr.: staroveká India a Čína, grécka a
fenická kolonizácia, neolitická revolúcia, peloponézska vojna,
kríza rímskej republiky v 2. - 1. storočí pr. Kr., počiatky a šírenie
kresťanstva, Európa v dobe sťahovania národov. Súčasťou CD-
ROM sú aj farebné mapy s legendami a čiernobiele pracovné
listy.

9 Výukové CD 7

CD ktoré obsahuje farebné  mapy s legendami a čiernobielymi
pracovnými listami je zamerané na témy ako napr.:  Európa na
počiatku 11. stor. (významné štáty, centrá), stredná Európa v 7.
stor. a Samova ríša, Veľkomoravská ríša (územný vývoj, centrá,
konflikty), Vznik a rozmach Byzantskej ríše (územný vývoj,
Justinián l., významné konflikty), rozpad Franskej ríše, umenie a
vzdelanosť v Európe (románska, islamská, byzantská kultúra,
centrá vzdelanosti, významné pamiatky) a iné.

10 Výukové CD 8

CD ktoré obsahuje farebné  mapy s legendami a čiernobielymi
pracovnými listami sa zameriava na témy ako : Zmeny v strednej
a východnej Európe 1945, ozbrojené konflikty, občianske vojny,
vpády cudzích vojsk a revolúcie v Európe v období Studenej
vojny, vojna v Kórei, vojna vo Vietname, globalizujúci sa svet na
počiatku 21. st. (mocenské centrá, ekonomické centrá, ropa a
zemný plyn, oblasti súčasných i potenciálnych konfliktov, veľké
teroristické útoky a iné.

11 Výukové CD 9 CD ktoré obsahuje farebné  mapy s legendami a čiernobielymi



pracovnými listami sa zameriava na témy ako: Česko-Slovensko
po mníchovskej dohode 1938-1939, naši vojaci na frontoch ll.
svetovej vojny, správne členenie Československa a územné
zmeny 1945-1949, okupácia Československa 1968, Čs. légie v
období l. svetovej vojny, čs. poľnohospodárstvo 1918-1938
a iné.

12 Výukové CD 10

CD ktoré obsahuje farebné  mapy s legendami a čiernobielymi
pracovnými listami sa zameriava na témy ako: Európa v 2. pol.
18. st. (mocnosti, územná expanzia, významné konflikty),
Svetové mocnosti na počiatku 18. stor. (kolonializmus), pomery
v Európe v 18. st. (oblasti a druhy výroby, centrá, doprava),
osídlenie Slovenska v 18. st. (centrá národného života, bitky,
správa, školstvo, zrušené kláštory), poľnohospodárstvo na
Slovensku v druhej polovici 18. st. (oblasti, centrá) a iné.

13 Nástenná mapa 3

Nástenná mapa, ktorá obsahuje prílohu CD. Na danom CD sa
nachádza daná mapa spolu s legendou a pracovným listom – je
možné vytlačiť pre opakovanie alebo doplnenie učiva. CD
obsahuje témy ako: smery osídl., význ. udalosti, územie 13
pôvod. Kolónií, intervencia brit. armády, pripoj. územia do r.
1783, franc. pomoc, význ. bitky. Rozmer 120x90 cm.

14 Nástenná mapa 4

Dejepisná obojstranná náučná mapa zachytáva dejiny
starovekého Grécka od najstaršieho obdobia až po mestské
štáty Sparta a Atény, grécku kultúru, Alexandra Macedónskeho
a ďalšie. Mapy okrem politického vývoja znázorňujú aj
hospodárstvo starovekého Grécka a tiež plán starovekého
mesta Trója. Rozmer 160x120 cm

15 Výukové CD 11

CD Didakta dejepis pomocou ktorého si študenti precvičia
vedomosti o svetových a európskych dejinách. CD-ROM
obsahuje 22 úloh z ktorých každá má 4 variácie na
precvičovanie. Obrazový materiál napomáha v poznávaní
významných svetových osobností, dobových nástrojov, území
a pod. Okruhy tém: Rím Stredovek - na začiatku slovenských
dejín, Novovek - osvietenský absolutizmus, svet a Európa v 19.
stor., a iné. Súčasťou CD-ROM sú aj pracovné listy, ktoré je
možné vytlačiť a pracovať aj mimo PC. CD- ROM obsahuje tiež
zvláštny súbor pre zaznamenávanie všetkých výsledkov, úlohy
ktoré riešili študenti, dátum, čas, správne a nesprávne odpovede
a výslednú známku.

16 Nástenná mapa 5

Obojstranná mapa zameraná na prehistóriu a pravek.
Znázorňuje dejiny od vzniku slnečnej sústavy až po začiatok
staroveku. Daný spôsob pomáha študentom pri spoznávaní
najstarších dejín a vytváraní predstavy o historickom čase.
Obsah mapy tvoria – mapa sveta, Európy, časové priamky,
významné archeologické náleziská a tabuľky s významnými
údajmi. Rozmer 160x120 cm.

17 Nástenná mapa 6

Obojstranná mapa - Európa v období sťahovania národov a tiež
na Veľkú Moravu. Na prednej strane je mapa starovekej Rímskej
ríše, kde sú zachytené významné historické udalosti ( rozdelenie
Rímskej ríše, pád Západorímskej ríše a pod.) Zadná strana
znázorňuje dve mapy ktoré súvisia s vývojom v Európe (
Samova ríša, misia Cyrila a Metoda a pod.) Rozmer 160 x 120
cm.


