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1. Učebnica Sociológia 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie 
a pedagogické a kultúrne akadémie so schvaľ.doložkou Schválilo Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky pod č. MŠSR-5081/2010-919 zo dňa 22. apríla 2010 ako učebnicu 
Sociológia 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické 
a kultúrne akadémie 

2. Učebnica Psychológia. Psychopatológia a patopsychológia pre pedagogické a sociálne akadémie, 
pedagogické a kultúrne akadémie a stredné pedagogické školy so schvaľ. doložkou Schválilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2010-
10708/27446:3-919 zo dňa 28. júla 2010 ako učebnicu Psychológia. Psychopatológia 
a patopsychológia pre pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie a 
stredné pedagogické školy  

3. Učebnica Opatrovateľská činnosť 2 pre ŠO 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť so 
schvaľ.doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
pod č. 2010-15083/44627:6-919 zo dňa 29. novembra 2010 ako Opatrovateľskú činnosť 2 pre 
ŠO 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.  

4. Učebnica Odpadové hospodárstvo pre SŠ so schvaľ.doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2010-10360/26892:4-919 zo dňa 23. júla 
2010 ako učebnicu Odpadové hospodárstvo pre stredné školy.   

5. Učebnica Technológia životného prostredia 1. časť so schvaľ.doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2010-308/499:2-919 zo dňa 11. 
januára 2010 ako učebnicu Technológia životného prostredia 1. časť pre ŠO 2841 6 
technológia ochrany a tvorby životného prostredia 

6. Učebnica Technológia životného prostredia 2. časť so schvaľ.doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2010-19375/48162:3-919 zo dňa 
7. decembra 2010 ako učebnicu Technológia životného prostredia 2. časť pre ŠO 2841 6 
technológia ochrany a tvorby životného prostredia 



7. Učebnica Technológia životného prostredia 3. časť so schvaľ.doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2010-15265/46749:4-919 zo dňa 
7. decembra 2010 ako učebnicu Technológia životného prostredia 3. časť pre ŠO 2841 6 
technológia  

8. Učebnica Pozemkové právo so schvaľ.doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky pod č. 2010-8458/23985:4-919 zo dňa 1. júla 2010 ako učebnicu 
Pozemkové právo pre 3. a 4. ročník študijného odboru 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

9. Učebnica Praktická ekonomika I pre stredné umelecké školy so schvaľ.doložkou Schválilo 
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-
10447/23756:2-919 zo dňa 1. júla 2010 

10. Učebnica Preprava a zasielateľstvo pre 4. ročník so schvaľov. doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2010-11400/25014:2-919 zo dňa 
8. júla 2010 ako učebnicu Preprava a zasielateľstvo pre 4. ročník študijného odboru 3760 6 
prevádzka a ekonomika dopravy 

11. Učebnica Aplikovaná psychológia práce a trhu so schvaľov.doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva SR pod č. MŠSR-2737/2010-919 zo dňa 19. marca 2010 ako učebnicu Aplikovaná 
psychológia práce a trhu pre študijné a učebné odbory stredných odborných škôl 

12. Učebnica Služby cestovného ruchu so schvaľ.doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2010-13261/32755:4-919 zo dňa 8. septembra  
2010 ako učebnicu Služby cestovného ruchu I. pre stredné školy.  

13. Učebnica Telekomunikácie so schvaľ.doložkou Schválilo MŠVVaŠ SR pod číslom 5683/2010-919 
zo dňa 5. mája 2010 

 

 
 

 


