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1. Učebnica Tovaroznalectvo pre 4. ročník študijného odboru potravinárstvo so 
schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č.2013-718/1642:2-919 zo dňa 9. januára 2013, ako 
učebnicu tovaroznalectva pre 4. ročník študijného odboru potravinárstvo. 
Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. 

2. Učebnica Poštová prevádzka 2 so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-2174/8254:4-
919 zo dňa 19. februára 2013 ako učebnicu poštovej prevádzky 2 pre študijný 
odbor 3792 K Poštový manipulant. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. 

3. Učebnica Elektrotechnika I so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-2320/15309:4-
919 zo dňa 4. apríla 2013 ako učebnicu elektrotechniky I, pre učebný odbor 2487 
H autoopravár. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. 

4. Učebnica Elektrotechnika II so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-3833/15327:4-
919 zo dňa 4. apríla 2013 ako učebnicu elektrotechniky II, pre učebný odbor 2487 
H autoopravár. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. 

5. Učebnica Bioenergetika pre stredné odborné školy pôdohospodárskeho 
zamerania so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-7510/24961:4-919 zo dňa 10. 
júna 2013 ako učebnicu bioenergetiky pre  stredné odborné školy 
pôdohospodárskeho zamerania. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov.  

6. Učebnica Ekonomika pre 4. ročník študijného odboru technické a informačné 
služby so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-8439/26869:4-919 zo dňa 13. júna 2013 
ako učebnicu ekonomiky pre 4. ročník študijného odboru technické a informačné 
služby. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov.   

7. Odporúčacia doložka pre materiálny didaktický prostriedok „Dejiny Uhorska 
a Slováci“ číslo 2013-8855/32001:4-919 zo dňa 08. 07. 2013. 



8. Učebnica Zdravoveda pre 4. ročník študijného odboru kozmetik so schvaľovacou 
doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky pod č.2013-13038/37277:4-919 zo dňa 9. augusta 2013 ako učebnicu 
zdravovedy pre 4. ročník študijného odboru kozmetik. Schvaľovacia doložka má 
platnosť 5 rokov. 

9. Učebnica Opatrovateľská činnosť 4 pre ŠO 7646 6 vychovávateľstvo – 
opatrovateľská činnosť so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-10746/37494:4-919 zo 
dňa 12. augusta 2013 ako učebnicu opatrovateľskej činnosti 4 pre ŠO 7646 6 
vychovávateľstvo – opatrovateľská činnosť. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 
rokov. 

10. Učebnica Zdravoveda pre učebný odbor kaderník so schvaľovacou doložkou 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
pod č. 2013-13345/39698:3-919 zo dňa 19. septembra 2013 ako učebnicu 
zdravovedy pre učebný odbor kaderník.  Schvaľovacia doložka má platnosť 5 
rokov. 

11. Učebnica Základy logistiky pre 2. ročník študijného odboru 3760 M prevádzka 
a ekonomika dopravy  so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/43632:11-919 
ako učebnicu základov logistiky pre 2. ročník študijného odboru 3760 M 
prevádzka a ekonomika dopravy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 22. 
októbra 2013 a má platnosť 3 roky. 

12. Učebnica Materiály II pre 2. ročník učebného odboru 6456 H kaderník so 
schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/43630:10-919 ako učebnicu materiálov II 
pre 2. ročník učebného odboru 6456 H kaderník. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 3. októbra 2013 a má platnosť 3 roky. 

13. Učebnica Stroje a zriadenia 1 pre učebný odbor 2962 H pekár so schvaľovacou 
doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky pod č. 2013-12962/43637:12-919 ako učebnicu strojov a zariadení 1 pre 
učebný odbor 2962 H pekár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 25. októbra 
2013 a má platnosť 3 roky.  

14. Učebnica  Tovaroznalectvo pre 3. ročník študijného odboru 2940 M 
potravinárstvo  so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/51749:33-919 ako 
učebnicu Tovaroznalectvo pre 3. ročník študijného odboru 2940 M 
potravinárstvo. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 11. novembra 2013 a má 
platnosť 3 roky. 

15. Učebnica Obchodná prevádzka pre študijné odbory 6442 K obchodný pracovník 
a 6405 K pracovník marketingu so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-
12962/51735:32-919 ako učebnicu Obchodná prevádzka pre študijné odbory 6442 
K obchodný pracovník a 6405 K pracovník marketingu. Schvaľovacia doložka 
nadobúda účinnosť 5. novembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

16. Učebnica  Colníctvo pre 3. ročník študijného odboru 3760 M prevádzka 
a ekonomika dopravy so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/52325:39-919 
ako učebnicu Colníctvo pre 3. ročník študijného odboru 3760 M prevádzka 



a ekonomika dopravy. Schvaľovacie doložka nadobúda účinnosť 26. novembra 2013 
a má platnosť 3 roky. 

17. Učebnica Podnikanie a služby pre 3. ročník študijného odboru 4210 M 
agropodnikanie so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/51972:35-919 ako 
učebnicu Podnikanie a služby pre 3. ročník študijného odboru 4210 M 
agropodnikanie. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 13. novembra 2013 a má 
platnosť 3 roky. 

18. Učebnica Teória a dejiny kultúry pre 2. ročník študijného odboru 7662 M 
animátor voľného času so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/51915:34-919 
ako učebnicu Teória a dejiny kultúry pre 2. ročník študijného odboru 7662 M 
animátor voľného času. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 12. novembra 
2013 a má platnosť 3 roky. 

19. Učebnica Suroviny pre 1. ročník učebného odboru 2962 H, 2. časť so 
schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/52038:37-919 ako učebnicu Suroviny pre 
1. ročník učebného odboru 2962 H pekár, 2. časť. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 22. novembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

20. Učebnica Strojárska technológia IV. pre 3. a 4. ročník študijného odboru 2381 M 
strojárstvo so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/52023:36-919 ako 
učebnicu Strojárska technológia IV. pre 3. a 4. ročník študijného odboru 2381 M 
strojárstvo. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 15. novembra 2013 a má 
platnosť 3 roky. 

21. Učebnica Automobily IV. pre 2. a 3. ročník učebného odboru 2487 H autoopravár 
so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/52281:38-919 ako učebnicu 
Automobily IV. pre 2. a 3. ročník učebného odboru 2487 H autoopravár. 
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 25. novembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

22. Učebnica Marketing I pre študijné odbory stredných odborných škôl so 
schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/54061:52-919 ako učebnicu Marketing 
I pre študijné odbory stredných odborných škôl. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 5. decembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

23. Učebnicu Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník študijného odboru 7661 M 
sociálno-výchovný pracovník so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-
12962/53915:48-919 ako učebnicu Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník 
študijného odboru 7661 M sociálno-výchovný pracovník. Schvaľovacia doložka 
nadobúda účinnosť 3. decembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

24. Učebnicu Výtvarná výchova s metodikou pre stredné pedagogické školy, 
pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie, 1. časť so 
schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/54067:53-919 ako učebnicu Výtvarná 
výchova s metodikou pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne 
akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie, 1. časť. Schvaľovacia doložka 
nadobúda účinnosť 5. decembra 2013 a má platnosť 3 roky. 



25. Učebnicu Technológia I pre 1. ročník študijného odboru 6445 K kuchár so 
schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/53872:47-919 ako učebnicu Technológia 
I pre 1. ročník študijného odboru 6445 K kuchár. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 3. decembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

26. Učebnicu Mikrobiológia 1 pre stredné odborné školy potravinárske so 
schvaľovacou doložkou  Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/53863:46-919 ako učebnicu 
Mikrobiológia 1 pre stredné odborné školy potravinárske Schvaľovacia doložka 
nadobúda účinnosť 3. decembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

27. Učebnicu Psychológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne 
akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie, pre 4. ročník študijného odboru 
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo so schvaľovacou 
doložkou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
pod č. 2013-12962/53929:449-919 ako učebnicu Psychológia pre stredné 
pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne 
akadémie, pre 4. ročník študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy 
a vychovávateľstvo. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 3. decembra 2013 
a má platnosť 3 roky. 

28. Učebnicu Zdravoveda pre 1. ročník študijného odboru 6446 K kozmetik so 
schvaľovacou doložkou  Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/54060:51-919 ako učebnicu Zdravoveda 
pre 1. ročník študijného odboru 6446 K kozmetik. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 4. decembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

29. Učebnicu Potraviny a výživa II pre študijný odbor 6445 K kuchár so 
schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2013-12962/54033:50-919 ako učebnicu Potraviny 
a výživa II pre študijný odbor 6445 K kuchár. Schvaľovacia doložka nadobúda 
účinnosť 4. decembra 2013 a má platnosť 3 roky. 

30. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva odporúčaciu doložku pre 
materiálny didaktický prostriedok vo forme CD Ako na mzdy  pre stredné odborné 
školy. Odporúčacia doložka má platnosť do 26. novembra 2017. 

31. Učebnicu Poštová prevádzka 3 so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2013-
20445/64001:4-919 zo dňa 19. decembra 2013 ako učebnicu poštovej prevádzky 3 
pre študijný odbor 3792 K poštový manipulant a 3765 L poštová prevádzka. 
Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. 

 
 
 
 


