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Vec
odpoľúčacia doložka

Ministeľstvo školstva' vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej ľepubliky v súlade s $ 13 ods. 9

zákona č.24512008 Z. z. o výchove avzde|ávaní (školský zákon) ao zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov ana zálilade odporučania Štátneho pedagogického ústavu
v Bľatislave

vydáva
odporúčaciu doložku

k didaktickému pľostriedku pre stľedné školy: o,NoVÝ Slovenslý jarykpľe stredné školy 1, zošit
pľe študenta 2. časť" od kolektívu autorov: PhDr. Milada Caltíková, Mgr. Ľubomír Lábaj, Mgľ.
Zuzana Lauková, PhDr. Alena Polakovičová, PhDr' Ľubica Štarková, a zaraďuje ho do náľodného
registra didaktických pro stľiedkov s odporučacou doloŽkou.

Na základe vydania odporučacej doloŽky nevzniká Žiadateľovi finančný nárok na výľobu
didaktického prostriedku zrozpočtu ministerstva. Št<oty si môŽu ĺa zák|ade Vašej ponuky zakipiť
uvedený didaktický pľostľiedok zo svojich finančných prostľiedkov.

odporučacia doloŽka má platnosť do 07. marca2022

S pozdravom
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Na vedomie:
ŠpÚ
odbor stredných odbomých škôl a konzervatórií MŠVVaŠ SR
odbor gymnĺĺaií ajazykových stot vŠwaŠ sR

Inteľnet
www.minedu.sk

Ičo
00164381
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Vec
odporúčacia doložka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9
zál<ona č. 24512008 Z. z. o výchove avzďelávaní (školský zékon) a o Zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorších pľedpisov ana zák|ade odporučania Štátneho pedagogického ústaw
v Bľatislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

k didaktickému prostľiedku pľe stľedné školy: n,NovÝ Slovens\ý jazykpľe stľedné školy 1, zošit
pľe študenta 1. čast"' od kolektívu autorov: PhDr. Milada Caltíková, Mgľ. Ľubomír Lábaj, Mgľ.
Zuzana Lauková, PhDr. Alena Polakovičová, PhDr. Ľubica Štarková, a zaraďuje ho do náľodného
registľa didaktických pľostriedkov s odporučacou doložkou.

Na zĺĺklade vydania odporučacej doloŽky nevzniká žíadateľovi finančný nárok na výľobu
didaktického prostriedku ztozpočtuministeľstva. Školy si môžu nazáklade Vašej ponuky zakiryiť
uvedený didaktický prostľiedok zo svojich finančných pľostriedkov.

odpoľúčacia doložka má platnosť do 07. marca2022.

S pozdľavom

Ing. Galan
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Na vedomie:
Špu
odbor stredných odbomých škôl a konzervatórií MŠWaŠ sR
odbor gymnázií a jazykových škôl MŠWaŠ SR

Inteľnet
www.minedu.sk

Bankové spojenie
sK808 l 8000000070000ó5236

Ičo
00164381
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Bratislava
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Vec
odpoľúčacia doložka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9

zákona č). 24512008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o Zmene a doplnení niektorych

zákonov v zneni neskoľších predpisov ana zákIade odporučania Štátneho pedagogického ústaw
v Bratislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

k didaktickému prostriedku pľe stredné školy: ,,NovÝ Slovens\ý iaryk pľe stredné školy 1,

učebnicaoo od kolektívu autorov: PhDľ. Milada Caltíková, Mgr. Ľubomír Lábaj, l|dgr. Zuzana

Lauková, PhDr. Alena Polakovičová, PhDľ. Ľubica Štaľková, azaraďlje ho do naľodného registľa

didaktických prostriedkov s odporučacou doložkou.
Na základe vydania odporučacej doložky nevzniká Žiadateľovi finančný narok na výľobu

didaktického prostriedku ztozpočtuministerstva. Školy si môŽu nazéklade Vašej ponuky zaktryíť

uvedený didaktický prostriedok zo svojich finančných pľostľiedkov.

odporučacia doloŽka má platnosť do 07. maľca 2022.

S pozdravom
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Ing. Galan
ľiaditeľ

Na vedomie:
ŠpÚ
odbor stredných odbomých škôl a konzervatórií MŠVvaŠ SR
odbor gymnríaiia jazykových škôl MŠWaŠ SR

Internet
www.minedu.sk

Ičo
00164381


