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  SCHVÁLENÉ UČEBNICE 

 

 

                                                     Rok 2019 

 
1. Učebnica: „Technológia pre UO kaderník, 2. časť“ od autorky: 

PhDr. Anna Olšavská a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení: “Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/4686:2-A1001 ako 

učebnicu Technológia pre UO kaderník, 2. časť. Schvaľovacia 

doložka nadobúda účinnosť 25. marca 2019 a má platnosť do 31. 

augusta 2024.“ 

2. Učebnica:“Technológia 3 pre 3. roč. ŠO kuchár“ od autorky: Ing. 

Ľudmila Verčimáková a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/4817:28-A1001 ako 

učebnicu Technológia 3 pre 3. roč. ŠO kuchár. Schvaľovacia doložka 

nadobúda účinnosť 3. apríla 2019 a má platnosť do 31. augusta 

2024.“ 

3. Učebnica:“Zdravoveda 3 pre 3. ročník ŠO kozmetik“ od autorky: 

PhDr. Marta Jarošová a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/7298:4-A1001 ako 

učebnicu Zdravoveda 3 pre 3. roč. ŠO kozmetik. Schvaľovacia 

doložka nadobúda účinnosť 1. mája 2019 a má platnosť do 31. 

augusta 2024.“ 



4. Učebnica:“Čítanka pre 4.ročník gymnázií a SOŠ“ od autora: 

PaedDr. Karel Dvořák, PhD. a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/8701:4-A1001 ako 

učebnicu Čítanka pre 4. roč. gymnázií a SOŠ. Schvaľovacia doložka 

nadobúda účinnosť 15. júna 2019 a má platnosť do 31. augusta 

2023.“ 

5. Didaktický prostriedok pre SOŠ:“CORPORATE ECONOMICS-

Part 1“, od autora: Ing. Lukáš Vartiak, PhD. a zaraďuje ho do 

národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou 

doložkou s platnosťou do 31.08.2024. 

6. Didaktický prostriedok pre SOŠ:“CORPORATE ECONOMICS-

Part2“, od autora: Ing. Lukáš Vartiak, PhD. a zaraďuje ho do 

národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou 

doložkou s platnosťou do 31.08.2024. 

7. Didaktický prostriedok pre SOŠ:“CORPORATE ECONOMICS-

Part 3“, od autora: Ing. Lukáš Vartiak, PhD. a zaraďuje ho do 

národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou 

doložkou s platnosťou do 31.08.2024. 

8. Učebnica:“Materiály pre 1. roč. stavebných UO ( murár, 

železobetonár, montér suchých stavieb, kachliar, maliar, 

inštalatér, podlahár, strechár)“ od autoriek: Ing. Ingrid Halušková 

a Ing. Zdenka Chládeková a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/9156:4-A1001 ako 

učebnicu Materiály pre 1. roč. stavebných UO ( murár, železobetonár, 

montér suchých stavieb, kachliar, maliar, inštalatér, podlahár, 

strechár)“. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 14. augusta 

2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

9. Didaktický prostriedok pre SOŠ:“Ekonómia v 31 hodinách“, od 

autorov: Žilvinas Šilenas a Marija Vyšniauskaité a zaraďuje ho do 

národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou 

doložkou s platnosťou do 31.08.2024. 

10.  Učebnica:“Technológia pre 3. roč. UO 6445 H kuchár“ od 

kolektívu autorov: Ing. Daniela Máziková, Ing. Karol Gara a Ing. 

Alena Brandšteterová a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/10421:15-A1001 ako 

učebnicu Technológia pre 3. roč. UO 6445 H kuchár. Schvaľovacia 

doložka nadobúda účinnosť 21. novembra 2019 a má platnosť do 31. 

augusta 2024.“ 

11.  Učebnica:“Materiály II pre 2. roč. UO kaderník“ od autorky: Ing. 

Oľga Remiášová a zaraďuje ju do národného registra didaktických 



prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/4817:41-A1001 ako 

učebnicu Materíály II pre 2. roč. UO kaderník. Schvaľovacia doložka 

nadobúda účinnosť 5. októbra 2019 a má platnosť do 31. augusta 

2024.“ 

12.  Učebnica:“Výtvarná výchova s metodikou, 1. diel ( ŠO učiteľstvo 

pre MŠ a vychovávateľstvo a vychovávateľsko-opatrovateľská 

činnosť)“ od kolektívu autorov: PaedDr. Ondrej Bartko, Mgr. Iveta 

Marčeková, Mgr. Anna Považanová a PhDr. Alica Vojčíková 

a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so 

schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ 

SR pod č. 2019/12047:2-A1001 ako učebnicu Výtvarná výchova 

s metodikou 1. diel ( ŠO učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

a vycovávateľsko-opatrovateľská činnosť). Schvaľovacia doložka 

nadobúda účinnosť 7. decembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 

2024.“ 

13.  Učebnica:“Suroviny pre 3. roč. UO 2964 H cukrár“, od autorky: 

Ing. Gabriela Dubová a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/10421:17-A1001 ako 

učebnicu Suroviny pre 3. roč. UO 2964 H cukrár. Schvaľovacia 

doložka nadobúda účinnosť 12. septembra 2019 a má platnosť do 31. 

augusta 2024.“ 

14.  Učebnica:“Suroviny pre 1. roč. UO pekár, 2. časť“, od autorky: 

Ing. Gabriela Sládečková a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/10421:19-A1001 ako 

učebnicu Suroviny pre 1. roč. UO pekár, 2. časť. Schvaľovacia 

doložka nadobúda účinnosť 24. novembra 2019 a má platnosť do 31. 

augusta 2024.“ 

15.  Učebnica:“Suroviny pre 2. ročník UO 2962 H pekár“, od autorky: 

Ing. Gabriela Sládečková a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/10421:20-A1001 ako 

učebnicu Suroviny pre 2. roč. UO 2962 H pekár. Schvaľovacia 

doložka nadobúda účinnosť 24. septembra 2019 a má platnosť do 31. 

augusta 2024.“ 

16.  Učebnica:“Suroviny pre 3. ročník UO 2962 H pekár“, od autorky: 

Ing. Gabriela Sládečková a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/10421:21-A1001 ako 

učebnicu Suroviny pre 3. ročník UO 2962 H pekár. Schvaľovacia 



doložka nadobúda účinnosť 19. novembra 2019 a má platnosť do 31. 

augusta 2024.“ 

17.  Učebnica:“Teória a dejiny kultúry pre 4. ročník ( ŠO animátor 

voľného času)“ od kolektívu autorov: PhDr. M. Fedorová, PhD., 

Mgr. G. Jačianska, Mgr. D. Moravčíková, Mgr. A. Strakošová, 

Mgr.art. M. šuda a Mgr. K. Šudová-Tomčániová a zaraďuje ju do 

národného registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou 

doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 

2019/4817:40-A1001 ako učebnicu Teória a dejiny kultúry pre 4. roč. 

( ŠO animátor voľného času). Schvaľovacia doložka nadobúda 

účinnosť 19. októbra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

18.  Učebnica:“Tovaroznalectvo pre 3. ročník ŠO potravinárstvo“, od 

autoriek: Ing. G. Dubová a Ing. G. Sládečková a zaraďuje ju do 

národného registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou 

doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 

2019/10421:23-A1001 ako učebnicu Tovaroznalectvo pre 3. roč. ŠO 

potravinárstvo. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 13. 

novembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

19.  Učebnica:“Marketing I pre ŠO SOŠ“, od autoriek: Ing. Eva 

Hartmannová a Ing. Anna Kyseľová a zaraďuje ju do národného 

registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou 

v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/4817:53-

A1001 ako učebnicu Marketing I pre ŠO SOŠ. Schvaľovacia doložka 

nadobúda účinnosť 7. decembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 

2024.“ 

20.  Učebnica:“Biológia – organizmy a ekosystémy ( ŠO soc.výchovný 

pracovník )“, od kolektívu autoriek: PaedDr. M. Uhereková, PhD., 

Ing. I. Trévaiová, RNDr., Z. Ondrejičková, PhDr. J. Višňovská 

a Mgr. A. Mészárosová a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod. č. 2019/12326:15-A1001 ako 

učebnicu Biológia – organizmy a ekosystémy ( ŠO sociálno-

výchovný pracovník). Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 

31.mája 2020 a má platnosť do 31. augusta 2025.“ 

21.  Učebnica:“Technológia 1 pre 1. roč. ŠO kuchár“, od autorky: Ing. 

Ľ. Verčimáková a zaraďuje ju do národného registra didaktických 

prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/4817:54-A1001 ako 

učebnicu Technológia 1 pre 1. roč. ŠO kuchár. Schvaľovacia doložka 

nadobúda účinnosť 5. decembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 

2024.“ 

22.  Učebnica:“Potraviny a výživa II pre ŠO kuchár“, od kolektívu 

autorov: Mgr. O. Jurgová, Ing. J. Marenčáková a Ing. J. Úradníčková 



a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so 

schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ 

SR pod č. 2019/4817:55-A1001 ako učebnicu Potraviny a výživa II 

pre ŠO kuchár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 6. 

decembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

23. Učebnica:“Biológia – život organizmov a hygiena prostredia 3 pre 

ŠO sociálno-výchovný pracovník“, od kolektívu autorov: PaedDr. 

M. Uhereková, PhD., PhDr. I. Vojteková, PhD., MUDr. V. 

Ozorovský a RNDr. V. Zvončeková a zaraďuje ju do národného 

registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou 

v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/12326:22-

A1001 ako učebnicu Biológia – život organizmov a hygiena 

prostredia 3 pre ŠO sociálno-výchovný pracovník. Schvaľovacia 

doložka nadobúda účinnosť 15. januára 2020 a má platnosť do 31. 

augusta 2025. 

24. Učebnica:“Administratíva a korešpondencia pre 4. roč. OA“, od 

kolektívu autoriek: Ing. H. Ďurišová, Ing. M. Kuláková a Ing. J. 

Sehnalová a zaraďuje ju do národného registra didaktických 

prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom 

znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/12326:21-A1001 ako 

učebnicu Administratíva a korešpondencia pre 4. roč. OA. 

Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 14. januára 2020 a má 

platnosť do 31. augusta 2025.“ 

             25.Učebnica:“Technológia pre 3. roč. ŠO 3656 K operátor stavebnej    

                  výroby“, od autoriek: Ing. J.Počarovská a Ing. M.Bieleková    

                  a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so   

                  schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ  

                  SR pod č. 2019/12757:24-A1001 ako učebnicu Technológia pre   

                  3.roč. ŠO 3656 K operátor stavebnej výroby. Schvaľovacia doložka  

                  nadobúda účinnosť 12.sept.2019 a má platnosť do 31.augusta  

                  2024“. 

              26.Učebnica:“Stavebná technológia pre 2.roč. ŠO operátor  

                  stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení“,   

                  od autorky: Ing. Z.Šišáková a zaraďuje ju do národného registra  

                  didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom   

                  znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/12757:25-A1001 ako  

                  učebnicu Stavebná technológia pre 2. roč. ŠO operátor stavebnej   

                  výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Schvaľovacia  

                  doložka nadobúda účinnosť 22. septembra 2019 a má platnosť do  

                  31. augusta 2024.“ 

              27.Učebnica:“Technológia pre 4.roč. ŠO 3656 K operátor stavebnej   

                   výroby“,od autoriek:Ing.M.Bieleková a Ing.J.Počarovská a zaraďuje  

                   ju do národného registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou    



                   doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                   2019/12757:28-A1001 ako učebnicu Technológia pre 4.roč.ŠO 3656  

                   K operátor staveb.výroby. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť  

                   7.okt. 2019 a má platnosť do 31.augusta 2024. 

               28.Učebnica:“Technológia pre 2.roč. UO strechár“, od autoriek:  

                    Ing.K. Bíla a Ing. E. Ferencová a zaraďuje ju do národného registra  

                   didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v  

                   nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/12757:20- 

                   A1001 ako učebnicu Technológia pre 2.roč. UO strechár.   

                   Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 12. októbra 2019 a má   

                   platnosť do 31. augusta 2024.“ 

               29.Učebnica:“Technológia pre 2.roč. UO 2964 H pekár“, od  

                    autorky: Ing. G.Dubová a zaraďuje ju do národného registra     

                    didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v  

                    nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod.č. 2019/12326:24- 

                   A1001 ako učebnicu Technológia pre 2.roč. UO 2962 H pekár.  

                   Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 4.decembra 2019 a má  

                   platnosť do 31. augusta 2024.“ 

               30.Učebnica:“Technológia pre 3.roč. UO 2962 H pekár“, od   

                    autorky: Ing. G. Dubová a zaraďuje ju do národného registra  

                    didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v  

                    nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/12326:25- 

                    A1001 ako učebnicu Technológia pre 3.roč. UO 2962 H pekár.  

                    Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 19. marca 2020 a má  

                    platnosť do 31.augusta 2025.“ 

                31.Učebnica:“Mikrobiológia II pre chemické ŠO“, od autorky: Ing.   

                     A. Brandšteterová a zaraďuje ju do národného registra  

                     didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou v  

                     nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                     2019/12326:26-A1001 ako učebnicu Mikrobiológia II pre   

                     chemické ŠO. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť  

                     10.decembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                 32.Učebnica:“Preprava a zasielateľstvo pre 3.ročník ŠO 3760 M  

                      prevádzka a ekonomika dopravy“, od autorky: Ing.P.Čaplová  

                      a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so  

                      schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo  

                      MŠVVaŠ SR pod č. 2019/12757:19-A1001 ako učebnicu Preprava  

                      a zasielateľstvo pre 3. roč. ŠO 3760 M prevádzka a ekonomika  

                      dopravy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 11.júna 2020  

                      a má platnosť do 31. augusta 2025.“ 

                   33.Učebnica:“Základy logistiky pre 2. roč. ŠO 3760 M prevádzka  

                      a ekonomika dopravy“, od autorky: Ing. M. Weiszerová  

                      a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov so  



                        schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo  

                        MŠVVaŠ SR pod č. 2019/12757:29-A1001 ako učebnicu  

                        Základy logistiky pre 2. roč. ŠO 3760 M prevádzka a ekonomika  

                        dopravy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 24. októbra  

                        2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                    34.Učebnica:“Suché technológie pre stavebné ŠO a UO SOŠ“, od 

                         autorky: Ing. K. Pulenová a zaraďuje ju do národného registra  

                        didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou  

                        v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                        2019/12757:23-A1001 ako učebnicu Suché technológie pre  

                        stavebné ŠO a UO SOŠ. Schvaľovacia doložka nadobúda  

                        účinnosť 2. októbra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                    35.Učebnica:“Optika a prístroje II pre UO fotograf“, od autorov: 

                         J. Kolcún a RNDr. M. Andrejiová,PhD. a zaraďuje ju do   

                         národného registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou  

                         doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                         2019/12757:26-A1001 ako učebnicu Optika a prístroje II pre UO  

                         fotograf. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 8. októbra  

                         2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                    36.Učebnica:“Colníctvo pre 3.roč. ŠO 3760 M prevádzka  

                         a ekonomika dopravy“, od autorky: Ing. Z. Bergerová  

                          a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov  

                          so schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo  

                          MŠVVaŠ SR pod č.2019/12757:27-A1001 ako učebnicu  

                          Colníctvo pre 3. roč. ŠO 3760 M prevádzka a ekonomika  

                          dopravy. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 28.  

                          novembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                      37.Učebnica:“Technológia pre 3.ročník UO murár“, od  

                           kolektívu autoriek: Ing.H.Ustaníková, Ing.J.Počarovská  

                           a Ing.M.Bieleková a zaraďuje ju do národného registra  

                           didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou  

                           v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                           2019/12757:21-A1001 ako učebnicu Technológia pre 3. ročník  

                           UO murár. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť  

                           20.októbra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                       38.Učebnica:“Prestavby budov pre 3. ročník UO 3661 H  

                           murár“, od autoriek: Ing. M. Krištofovičová a Ing. Z. Šišáková  

                           a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov   

                           so schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo  

                           MŠVVaŠ SR pod č. 2019/12757:22-A1001 ako učebnicu  

                           Prestavby budov pre 3. roč. UO 3661 H murár. Schvaľovacia  

                           doložka nadobúda účinnosť 22. novembra 2019 a má platnosť  

                           do 31. augusta 2024.“ 



                        39.Učebnica:“Chov psov – Anatómia a fyziológia psov“ od  

                             autorky: MVDr. E. Stecová a zaraďuje ju do národného  

                             registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou  

                             v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                             2019/15021:5-A1001 ako učebnicu Chov psov – Anatómia a  

                             fyziológia psov. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 18.  

                             októbra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2026.“ 

                        40.Učebnica:“Chov psov – Reprodukcia a genetika psov“ od  

                             autorky: MVDr. E. Stecová a zaraďuje ju do národného  

                             registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou  

                             v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                             2019/15021:6-A1001 ako učebnicu Chov psov – Reprodukcia  

                             a genetika psov. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 22.  

                             novembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2026.“ 

                        41.Učebnica:“Etológia pre SOŠ veterinárne“ od autorky:  

                             MVDr. J. Sokolová a zaraďuje ju do národného registra  

                            didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou  

                            v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                            2019/15021:4-A1001 ako učebnicu Etológia pre SOŠ  

                            veterinárne. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 1.  

                            decembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2026.“ 

                        42.Učenica:“Farmakológia pre 4. roč. ŠO biotechnológia a   

                             farmakológia“ od autorky: Ing. J. Široká a zaraďuje ju do   

                             národného registra didaktických  prostriedkov so       

                             schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo  

                             MŠVaŠ SR pod č. 2019/15492:6-A1001 ako učebnicu   

                             Farmakológia pre 4. roč. ŠO biotechnológia a farmakológia.  

                             Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 03. septembra 2019  

                             a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                        43.Učebnica:“Obchodná prevádzka 3 pre ŠO obchodný  

                             pracovník a pracovník marketingu“ od autorky Ing. S.  

                             Golanová a zaraďuje ju do národného registra didaktických  

                             prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom  

                             znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/16076:4-A1001  

                             ako učebnicu Obchodná prevádzka 3 pre ŠO obchodný  

                             pracovník a pracovník marketingu. Schvaľovacia doložka  

                             nadobúda účinnosť 07. novembra 2019 a má platnosť do 31.  

                             augusta 2024.“ 

                        44.Učebnica:“Teória a dejiny kultúry pre 2. ročník ( ŠO  

                             animátor voľného času)“ od kolektívu autorov:   

                             PhDr.M.Fedorová,PhD., PaedDr. K. Ferlíková, Mgr. G.  

                             Jačianska, Mgr. A. Strakošová a Mgr. K. Šudová-Tomčániová    

                             a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov    



                              so schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo  

                              MŠVVaŠ SR pod  

                              č.2019/15613:4-A1001ako učebnicu Teória a dejiny kultúry    

                              pre 2. ročník (ŠO animátor voľného času). Schvaľovacia  

                              doložka nadobúda účinnosť 14. novembra 2019 a má                               

                              platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                         45.Učebnica:Psychológia 4 pre 4.ročník ŠO učiteľsvo pre MŠ                        

                             a vychovávateľstvo“, od autorov:doc.PhDr.M.Zelinová,CSc.  

                              a prof.PhDr. M. Zelina,DrSc., a zaraďuje ju do národného  

                              registra did. prostriedkov so schvaľovacou doložkou v  

                              nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.   

                              2019/15622:4-A1001 ako učebnicu Psychológia 4 pre 4.roč.  

                              ŠO učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Schvaľovacia  

                              doložka nadobúda účinnosť 5. decembra 2019 a má platnosť   

                              do 31.augusta 2023.“ 

                         46.Učebnica:“Daňová sústava-pracovná časť“ od autorky: Ing.  

                              B. Majcherová a zaraďuje ju do národného registra didaktic. 

                              prostriedkov so schvaľovacou doložkou v nasledovnom  

                              znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2019/15915:4-A1001 

                              ako učebnicu Daňová sústava-pracovná časť. Schvaľovacia 

                              doložka nadobúda účinnosť 11. novembra 2019 a má       

                              platnosť do 31. augusta 2022.“ 

                         47.Didaktický prostriedok:“Praktické cvičenia 1 – Hotelový a  

                           gastronomický manažment“ od autora: PhDr. Peter Huľo,  

                           PhD. a zaraďuje ju do národného registra didaktických  

                           prostriedkov s odporúčacou doložkou. Odporúčacia doložka   

                           má platnosť do 31.08.2024. 

                          48.Didaktický prostriedok:“Praktické cvičenia 2-Hotelový  

                           a gastronomický manažment“ od autora: PhDr. Peter  

                           Huľo, 

                           PhD. a zaraďuje ju do národného registra didaktických prost. 

                           s odporúčacou doložkou. Odporúčacia doložka má platnosť 

                           do 31.08.2024.  

                          49.Učebnica:“Cvičebnica zo slovenského jazyka pre 3roč.SŠ“  

                           od kolektívu autorov: Mgr. M. Záborská, PhDr. A. Húsková  

                            a PhDr. K. Hincová, PhD. a zaraďuje ju do národného  

                            registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou  

                            v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                            2019/15904:4-A1001 ako učebnicu Cvičebnica zo  

                            slovenského jazyka pre 3. roč. SŠ. Schvaľovacia doložka má  

                            platnosť do 31. augusta 2024.“ 

                          50.Učebnica:“Poštová prevádzka 1“ od autorky: Ing. Zita  

                               Šumichrastová, a zaraďuje ju do národného registra  



                            didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou  

                            v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č.  

                            2019/16534:4-A1001 ako učebnicu Poštová prevádzka 1.  

                            Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 3. marca 2020 a má  

                            platnosť do 31. augusta 2024.“ 

51.Učebnica:“Poštová prevádzka 4“ od autorky: Ing. Zita 

Šumichrastová, a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou 

v nasledovnnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 

2019/16536:4-A1001 ako učebnicu Poštová prevádzka 4. 

Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 6. decembra 2019 

a má platnosť do 31. augusta 2023.“ 

52.Učebnica.“Databázový systém MS ACCESS pre SOŠ“ od 

autorky: RNDr. Mária Spišáková a zaraďuje ju do národného 

registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou 

v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod 

č.2019/17153:4-A1001 ako učebnicu Databázový systém MS 

ACCES pre SOŠ. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 24. 

októbra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2022.“ 

53.Učebnica:“Strojárska tehnológia IV pre 3. a 4. roč. ŠO 

strojárstvo“ od autora: Ing. Ľudovít Nagy a zaraďuje ju do 

národného registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou 

doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 

2019/16075:4-A1001 ako učebnicu Strojárska technológia IV 

pre 3. a 4. ročník ŠO strojárstvo. Schvaľovacia doložka 

nadobúda účinnosť 17. novembra 2019 a má platnosť do 31. 

augusta 2023.“ 

54.Učebnica:“Automobily 4 pre 2. a 3. ročník UO autoopravár“, 

od autorov: Ing. Zdeněk Jan a a Ing. Bronislav Ždánský 

a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov 

so schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo 

MŠVVaŠ SR pod č. 2019/17669:4-A1001 ako učebnicu 

Automobily 4 pre 2. a 3. ročník UO autoopravár. Schvaľovacia 

doložka nadobúda účinnosť 27. novembra 2019 a má platnosť 

do 31. augusta 2024.“ 

55.Učebnica:“Kynológia pre 3. a 4. ročník ŠO agropodnikanie“ 

od autora: Ing. Ján Zajac a zaraďuje ju do národného registra 

didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou 

v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 

2019/17200:4-A1001 ako učebnicu Kynológia pre 3. a 4. ročník 

ŠO agropodnikanie. Schvaľovacia doložka nadobúda  účinnosť 

28. októbra a má platnosť do 31. augusta 2026.“ 



56.Učebnica:“Teória a metodika animačných činností pre 3. 

ročník SPgŠ, PaSA a PaKA“ od autoriek: Mgr. Tatiana 

Filová a Mgr. Radka Kukurugyová a zaraďuje ju do národného 

registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou 

v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 

2019/16206:4-A1001 ako učebnicu Teória a metodika 

animačných činností pre 3. ročník SPgŠ, PaSA a PaKA. 

Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 12. októbra 2019 

a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

57.Učebnica:“Sociálno-právna ochrana pre 3. ročník SOŠ“ od 

autorky: doc. PhDr. Jana Levická, PhD. a zaraďuje ju do 

národného registra didaktických prostriedkov so schvaľovacou 

doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 

2019/16374:4-A1001 ako učebnicu Sociálno-právna ochrana 

pre 3. ročník SOŠ. Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 

5. decembra 2019 a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

58.Učebnica:“Metódy sociálnej práce pre 4. ročník SPgŠ, PaSA 

a PaKA“ od autorky: doc. PhDr. Jana Levická, PhD. 

a zaraďuje ju do národného registra didaktických prostriedkov 

so schvaľovacou doložkou v nasledovnom znení:“Schválilo 

MŠVVaŠ SR pod č. 2019/16375:4-A1001 ako učebnicu 

Metódy sociálnej práce pre 4. ročník SPgŠ, PaSA a PaKA. 

Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 9. novembra 2019 

a má platnosť do 31. augusta 2024.“ 

 

                              

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


