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SCHVÁLENÉ UČEBNICE

                                                     Rok 2018

1. Didaktický prostriedok pre SOŠ: „Podnikanie pre stredné odborné 
školy“, od kolektívu autorov: Ing. Monika Krošláková, PhD., Ing. 
Jozef Orgonáš, PhD., Ing. Barbora Paholková, PhD., prof. Ing. Helena 
Strážovská, CSc., doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. a zaraďuje ho do 
národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou 
pod č. 2018/1714:2-10KO. Odporúčacia doložka má platnosť do 
18.01.2023.

2.  Učebnica: „Aplikovaná psychológia práce a trhu pre SOŠ“ od 
     kolektívu autorov: PhDr. Mária Križanová, Mgr. Zuzana Smatanová    
     a Ing. Peter Špičan, a zaraďuje ju do zoznamu schválených MDP pre  
    SOŠ v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 
    2018/4484:7-10KO ako učebnicu Aplikovaná psychológia práce a trhu 
    pre SOŠ. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 21. marca 2018  
    a má platnosť 5 rokov.“
3. Učebnica:“ Psychológia pre konzervatóriá“ od autorky: PhDr. 

Gabriela Herényová, PhD., a zaraďuje ju do zoznamu schválených 
MDP pre SOŠ v nasledovnom znení: „Schválilo MŠVV a Š SR pod č.
2018/4484:5-10KO ako učebnicu Psychológia pre konzervatóriá. 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 3. februára 2018 a má 
platnosť 5 rokov.“

4. Učebnica: „Technológia životného prostredia, 1. časť pre ŠO 2841 
M technológia ochrany a tvorby životného prostredia“ od 



kolektívu autorov: Ing. Anna Ďuricová, Ing. Emília Hroncová, PhD., 
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. a doc. Ing. Dagmar Samešová, 
PhD., a zaraďuje ju do zoznamu schválených MDP pre SOŠ 
v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/4484:4-
10KO ako učebnicu Technológia životného prostredia, 1. časť pre ŠO 
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia. 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 13. januára 2018 a má 
platnosť 5 rokov.“

5. Učebnica: „Tovaroznalectvo pre 4. ročník ŠO 2940 M 
potravinárstvo“ od autoriek: Ing. Gabriela Sládečková a Ing. 
Gabriela Dubová, a zaraďuje ju do zoznamu schválených MDP pre 
SOŠ v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 
2018/4484:3-10KO ako učebnicu Tovaroznalectvo pre 4. ročník ŠO 
2940 M potravinárstvo. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 10. 
januára 2018 a má platnosť 5 rokov.“

6. Učebnica:“Poštová prevádzka 2“ od autorky: Zita Šumichrastová, 
a zaraďuje ju do zoznamu schválených MDP pre SOŠ v nasledovnom 
znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/4484:6-10KO ako 
učebnicu Poštová prevádzka 2. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 20. februára 2018 a má platnosť 5 rokov.“

7. Učebnica:“Elektrotechnika I pre UO 2487 H autoopravár“ od 
kolektívu autorov: Ing. Zdeněk Jan, Ing. Bronislav Ždánsky a PaedDr.
Jindřich Kubát, a zaraďuje ju do zoznamu schválených MDP pre SOŠ 
v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/4484:8-
10KO ako učebnicu Elektrotechnika I pre UO 2487 H autoopravár. 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 5. apríla 2018 a má 
platnosť 5 rokov.“

8. Učebnica:“Elektrotechnika II pre UO 2487 H autoopravár“ od 
kolektívu autorov: Ing. Zdeněk Jan, Ing. Bronislav Ždánsky a PaedDr.
Jindřich Kubát, a zaraďuje ju do zoznamu schválených MDP pre SOŠ 
v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/4484:9-
10KO ako učebnicu Elektrotechnika II pre UO 2487 H autoopravár. 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 5. apríla 2018 a má 
platnosť 5 rokov.“

9. Učebnica: „Telekomunikačná technika pre 4. ročník ŠO 2675 M 
elektrotechnika“ od autora: Ing. Stanislav Servátka, a zaraďuje ju do 
zoznamu schválených MDP pre SOŠ v nasledovnom znení:“Schválilo
MŠVV a Š SR pod č. 2018/4484:11-10KO ako učebnicu 
Telekomunikačná technika pre 4. ročník ŠO 2675 M elektrotechnika. 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 7. mája 2018 a má 
platnosť 5 rokov.“

10.  Učebnica: „Bioenergetika pre SOŠ pôdohospodárskeho 
zamerania“ od autoriek: Ing. Radoslava Kanianska, PhD. a Ing. 



Miriam Kizeková, PhD., a zaraďuje ju do zoznamu schválených MDP
pre SOŠ v nasledovnom znení: „Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 
2018/4484:12-10KO ako učebnicu Bioenergetika pre SOŠ 
pôdohospodárskeho zamerania. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 11. júna 2018 a má platnosť 7 rokov.“

11. Učebnica:“Sociológia 2“ od autoriek: Mgr. Dagmar Kúdelová-
Kopčanská a Mgr. Iveta Harváneková, a zaraďuje ju do zoznamu 
schválených MDP pre SOŠ v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV 
a Š SR pod č. 2018/4484:10KO ako učebnicu Sociológia 2. 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 24. apríla 2018 a má 
platnosť 5 rokov.“

12. Učebnica:“Odborné učebné texty z nemeckého jazyka pre SOŠ 
elektrotechnického zamerania“, od autora: RNDr. Rudolf Velich 
a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so 
schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV a Š 
SR pod č. 2018/5363:9-10KO ako učebnicu Odborné učebné texty 
z nemeckého jazyka pre SOŠ elektrotechnického zamerania. 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 15.01.2019 a má platnosť 
do 31.08.2024.“

13. Učebnica:“Opatrovateľská činnosť 2 (pre ŠO 7646 M 
vychovávateľstvo – opatrovateľská činnosť)“, od kolektívu 
autorov: PhDr. Marta Brodzianska, PhDr. Viera Kotásková a Mgr. 
Eva Repčíková a zaraďuje ho do národného registra didaktických 
prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 
znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/5458:13-10KO ako 
učebnicu Opatrovateľská činnosť 2 ( pre ŠO 7646 M 
vychovávateľstvo – opatrovateľská činnosť). Schvaľovacia doložka 
nadobúda účinnosť 01.12.2018 a má platnosť do 31.08.2022“

14. Učebnica:“Opatrovateľská činnosť 4 (pre ŠO 7646 M 
vychvávateľstvo – opatrovateľská činnosť)“, od kolektívu autorov: 
PhDr. Marta Brodzianska, PhDr.Viera Kotásková a Mgr. Eva 
Repčíková a zaraďuje ho do národného registra didaktických 
prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 
znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/5458:12-10KO ako 
učebnicu Opatrovateľská činnosť 4 (pre ŠO 7646 M vychovávateľstvo
– opatrovateľská činnosť). Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 
13.08.2018 a má platnosť do 31.08.2022.“

15. Učebnica:“Poštová prevádzka 3“, od autorky: Ing. Zita 
Šumichrastová a zaraďuje ju do národného registra didaktických 
prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 
znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č.2018/5458:15-10KO ako 
učebnicu Poštová prevádzka 3. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 20.12.2018 a má platnosť do 31.08.2023“.



16. Učebnica:“Zdravoveda 4 ( pre 4. ročník ŠO 6446 K kozmetik)“, od
autorky: PhDr. Marta Jarošová a zaraďuje ju do národného registra 
didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 
znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/5458:18-10KO ako 
učebnicu Zdravoveda 4 ( pre 4. ročník ŠO 6446 K kozmetik). 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 10.08.2018 a má platnosť 
do 31.08.2023.“

17. Učebnica:“Praktická ekonomika I pre stredné umelecké školy“, 
od autoriek: Ing. Darina Orbánová, PhD. a Ing. Ľudmila Velichová, 
PhD. a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov 
so schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV 
a Š SR pod č. 2018/5458:17-10KO ako učebnicu Praktická ekonomika
I pre stredné umelecké školy. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 033.07.2018 a má platnosť do 31.08.2023.“

18. Učebnica:“Služby cestovného ruchu I“, od autora: doc. Ing. Ján 
Orieška, PhD. a zaraďuje ju do národného registra didaktických 
prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 
znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/5458:14-10KO ako 
učebnicu Služby cestovného ruchu I. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 10.09.2018 a má platnosť do 31.08.2023.“

19. Učebnica:“Zdravoveda pre UO kaderník“, od autorky: PhDr. Marta
Jarošová a zaraďuje ju do národného registra didaktických 
prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 
znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č.2018/5458:19-10KO ako 
učebnicu Zdravoveda pre UO kaderník. Schvaľovacia doložka 
nadobúda účinnosť 20.09.2018 a má platnosť do 31.08.2023.“

20. Učebnica:“Preprava a zasielateľstvo pre 4.roč. (ŠO 3760 M 
prevádzka a ekonomika dopravy)“, od autorky: Ing. Pavla Čaplová 
a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so 
schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV a Š 
SR pod č. 2018/4779:4-10KO ako 

21. Učebnica:“Podniková ekonomika 4 pre ŠO obchodná akadémia“, 
od autoriek: Ing. Darina Orbánová, PhD. a Ing. Ľudmila Velichová, 
PhD. a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov 
so schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV 
a Š SR pod č. 2018/5458:16-10KO ako učebnicu Podniková 
ekonomika 4 pre ŠO obchodná akadémia. Schvaľovacia doložka 
nadobúda účinnosť 22.01.2019 a má platnosť do 31.08.2024.“

22. Učebnica:“Odpadové hospodárstvo pre stredné školy“, od autorov: 
prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc. a RNDr. Jozef Kuruc, CSc 
a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so 
schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV a Š 
SR pod č. 2018/5363:14-10KO ako učebnicu Odpadové hospodárstvo 



pre SŠ. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 25.07.2018 a má 
platnosť do 31.08.2022.“

23. Učebnica:“Psychológia. Psychológia a patopsychológia pre PaSa, 
PaKa a SPgŠ“, od autorov: doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc. a prof. 
PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr.h.c. a zaraďuje ju do národného 
registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou 
v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVV a Š SR pod č. 2018/5438:23-
10KO ako učebnicu Psychológia. Psychopatológia a patopsychológia 
pre PaSa, PaKa a SPgŠ. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 
30.07.2018 a má platnosť do 31.08.2022.“

24. Učebnica:“Pozemkové právo ( pre 3. a 4. ročník ŠO 3692 M 
geodézia, kartografia, kataster)“ od autora: Ing. Karol Ďungel 
a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so 
schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“ Schválilo MŠVV a Š 
SR pod č. 2018/13764:4-10KO ako učebnicu Pozemkové právo ( pre 
3. a 4. roč. ŠO 3692 M geodézia, kartografia, kataster). Schvaľovacia 
doložka nadobúda účinnosť 03.07.2018 a má platnosť do 
31.08.2022.“

25. Učebnica:“Technológia životného prostredia pre ŠO 2841 M 
technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 2. časť“ od 
kolektívu autorov: Ing. Anna Ďuricová, doc. Ing. Dagmar Samešová, 
PhD., prof. Mgr. Juraj Ladomerský, PhD. a Ing. Emília Hroncová, 
PhD. a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov 
so schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ
SR pod č. 2019/4090:2-1001 ako učebnicu Technológia životného 
prostredia pre ŠO 2841 M technológia ochrany a tvorby životného 
prostredia, 2. časť. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 9. 
decembra 2018 a má platnosť do 31.augusta 2022.“

26. Učebnica:“Technológia životného prostredia pre ŠO 2841 M 
technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 3. časť“ od 
kolektívu autorov: Ing. Emília Hroncová, PhD., prof. Mgr. Juraj 
Ladomerský, PhD., doc. Ing. Dagmar Samešová, PhD. a Ing. Anna 
Ďuricová a zaraďuje ju do národného registra didaktických 
prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 
znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/4090:4-1001 ako učebnicu
Technológia životného prostredia pre ŠO 2841 M technológia ochrany
a tvorby životného prostredia, 3. časť. Schvaľovacia doložka 
nadobúda účinnosť 9. decembra 2018 a má platnosť do 31. augusta 
2022.“
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