
Dodávate!: /IČO/ 35856084 
MUSICA LITURGICA, s.r.o 
Šafránova 5 
811 02 B r a t i s l a v a 1 - Staré Mesto 

Peňažný ústav : T a t r a Banka 
Číslo účtu/kód: 2623828284/1100 
IČ DPH: SK 2020217133 

DANOVY DOKLAD 
Faktúra č.12280 

Konštantný symbol: 0308 

Odberateľ : 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MS 
Č. 134 
02755 CHLEBNICE 
IČO : 37808770 

Dátum s p l a t n o s t i 
Dátum v y s t a v e n i a 
Dátum u s k u t . z d a n . p l n , 

04.05.2012 
20.04.2012 
20.04.2012 

Množstvo Cena eur/MJ 
Cena 

bez DPH DPH 20% 

7.87 1.58 

Spolu eur 

9.45 Fakturujeme Vám 
predplatné časopisu 
"Pán UČITEĽ" čisla 
01/2012 - 05/2012 

1.89 

K úhrade celkom s DPH 
Prepočítané konv.kurzom 1 eur 30.1260 Sk 

9.45 eur 
284.69 Sk 

Faktúru v y s t a v i l : Renáta Máj ková 
tel.0903/936258, 02/64365904 

Pozn.: Ako variabiný symbol uveďte číslo faktúry 
8afrát?ová 5 

811 Oií Bratislava 
IČO: 35 85U 084 

T<*! r,PH: SK2ÔC0217133 

Ek PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA 
- výdavok - vykonaná 
finančná operácia js v súlade so včeobecne 
záväznými právnymi predpismi, schváleným 
rozpočtom, zákonom o verejnom obstarí 

Dátum: ..ÄŤÁ: podpis 

Dátum: ...fy/A:. schválil 



Vážené dámy, vážení páni, milí čitatelia, 

pretože sa vám skončilo predplatné časopisu Pán UČITEĽ, v prílohe si vám dovoľujeme 
zaslať faktúru na ďalšie predplatné obdobie. 

Na základe požiadavky viacerých škôl vám fakturujeme predplatné časopisu na 
kalendárny, nie na školský rok. Faktúra je vystavená na 5 čísiel časopisu v celkovej hodnote 
9,45 EUR vrátane DPH (á 1,89 EUR). Predplatné časopisu môžete uhradiť aj poštovou 
poukážkou (ako variabilný symbol uvedie prosím číslo faktúry). 

V prípade, že by ste sa rozhodli faktúru neakceptovať, prosíme vás o písomné alebo 
telefonické oznámenie, aby sme mohli faktúru stornovať (panucitel@internet.sk, 0903/936 258, 
02/6436 5904) 

Za porozumenie ďakujeme a želáme veľa pracovných úspechov. 

Mgr. Vladimír Kubovčík 
šéfredaktor, vydavateľ 

Vážená pani riaditeľka,vážený riaditeľ, vážená pani učiteľka, učiteľ matematiky, 
dovoľujeme si vám ponúknuť pre vašu školu a žiakov 5. ročníka univerzálnu 
a najobsiahlejšiu doteraz vydanú Zbierku úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ. 

Prečo univerzálnu? Je použiteľná ku každej učebnici matematiky, ku každému vzdelávaciemu 
programu. A iste má aj šancu prežiť „zdokonaľovania" štátneho vzdelávacieho programu, 
aj ďalšie nové a i novšie učebnice. Zbierka obsahuje vyše tisíc príkladov, len slovných úloh 
je takmer štyristo, riešené príklady, vo výsledkoch je k neštandardným úlohám spravidla 
naznačený postup riešenia. Nechýbajú úlohy pomáhajúce rozvíjať matematickú gramotnosť, 
špecifické druhy matematického myslenia čí úlohy ukazujúce vzťah matematiky a reality. 
Zbierka do značnej miery zbavuje učiteľa starosti hľadať úlohy v rôznych zdrojoch, dáva mu 
možnosť vyberať si ich podľa vlastnej potreby a vkusu. Výber úloh na vyučovacie hodiny 
a domácu prípravu, vrátane rozhodovania o ich obťažnosti, ponecháva na toho najpovolanejšieho 
- na učiteľa. Obsahom sprevádzajú dvaja bystrí piataci Kika a Maťo, rozmýšľajúci a usilovní. 

Na požiadanie radi zašleme obsah zbierky i vzorové strany vo formáte pdf. 

K septembru 2012 pripravujeme vydanie Zbierky úloh z matematiky pre 6. ročník! 

Zbierka má 148 strán, farebná, pekne ilustrovaná. 

Zbierku si môžete objednať na adrese redakcie: 

• e-mailovej adrese panucitel@internet.sk, alebo musica@internet.sk 
• tefonicky na: 02/6436 5904, 0903/936 258 
• písomne poštou na adrese: MUSICA LITURGICA, s. r. o., Šafránová 5A, 811 02 Bratislava 
Pri objednávke prosím uvádzajte celú fakturačnú adresu, IČO školy i telefonický kontakt. 

Cena zbierky pri odbere 1 až 3 ks je 7,00 EUR vrátane poštovného, pri odbere nad 3 ks 5,40 
EUR vrátane poštovného. Pri odbere nad 30 ks zľava 10%. 
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