
E MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU
sLovENsKE' REPUBLTKY

Stľomová 1, 813 30 Bratislava 1

sekcia regionálneho školstva

Naše číslo
2018110532:7-10K0

YáŽený pán
Stanislav Madarás
riaditeľ vydavateľskej sekcie
oľbis Pictus Istropolitana' S. r. o.
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Vybavuje/linka
Mgr. Schauerovél3ll

Váš list číslo/zo dňa
/28.0s.2018

Telefón
+421 2/59 374 ltt

Bratislava
28.08.2018

Vec
odpoľúčacia doložka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9
zákona č.24512008 Z. z. o výchove avzde|ávaní (školský zákoĺ) a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoľších predpisov ana základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu
v Bľatislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

k didaktickému prostriedku: ,oPomocník zo slovenského jazyka pľacovný zošit pľe 6. ľočník ZŠ
a 1. ľočník GoŠ" od autoľky: PaedDr. Jaľmila Krajčovičová azaraďuje ho do náľodného.registra
didaktických prostľiedkov s odporučacou doloŽkou.

Na základe vydania odpoľúčacej doloŽky nevzniká žiaďateľovi finančný nárok na výrobu
didaktického prostľiedku zrozpočtu ministerstva. Školy si môžu na zákIade Vašej ponuky zakÍĺpíť
uvedený didaktický prostľiedok zo svojich finančných prostriedkov.

odporučacia doloŽka má platnosť do 3 L08.2022.
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Naše číslo
2018/10532:8-10K0

Yážený pán
Stanislav Madarás
ľiaditel' vydavatel'skej sekcie
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o
Miletičova 7
821 08 Bľatislava

Vybavuje/linka
Mgľ' Schauerová/3ll

Váš list číslo/zo dňa
/28.05.2018

Telefón
+4212t59 374 ttt

Bratislava
28.08.2018

Vec
Odpoľúčacia doložka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9
zákona č. 24512008 Z. z. o qýchove avzdelávarlí (školský zákon) a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v zĺení neskoľších predpisov ana záHade odporučania Štátneho pedagogického ústavu
v Bratislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

k didaktickému prostriedku: orPomocník zo slovenského jaryka pľacovný zošit pľe 7. ľočník ZŠ
a 2. ľočník GoŠ" od autorky: PaedDr. Jarmila Krajčovičová azaraďuje ho do náľodného registra
didaktických pľostriedkov s odporučacou doložkou.

Na základe vydania odporučacej doložky nevzniká žiadateľovi finančný nárok na výrobu
didaktického pľostriedku zrozpočtu ministeľstva. Št<oty si môžu na základe Vašej ponuky zaktpiť
uvedený didaktický prostriedok zo svojich finančných prostľiedkov.

odporučacia doložka má platnosť do 31 .08.2022.

S pozdľavom
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Stľomová 1, 813 30 Bľatislava 1

sekcia regionálneho školstva

Naše číslo
2018110532:9-10K0

Yážený pán
Stanislav Madarás
ľiaditel' vydavatel'skej sekcie
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o
Miletičova 7
82l 08 Bľatislava

Vybavuje/linka
Mgľ. Schauerová/3It

Váš list číslo/zo dňa
128.05.2018

Telefón
+421 2/59 374 tlt

Bratislava
28.08.2018

Vec
odpoľúčacia doložka

Ministeľstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ľepubliky v súlade s $ 13 ods. 9
zákona č.24512008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zékon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pľedpisov ana základe odporučania Štátneho pedagogického ústavu
v Bľatislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

k didaktickému prostľiedku: ,,Pomocník zo slovenského jazyka pľacovný zošit pľe 8. ľočník ZŠ
a 3. ľočník GoŠ" od autorky: PaedDr. Jaľmila Kľajčovičová azaruďuje ho do niíĺodného registľa
didaktických prostľiedkov s odporučacou doložkou.

Na základe vydania odporučacej doložky nevzniká Žiadateľovi finančný nárok na výľobu
didaktického prostriedku zrozpočtu ministerstva. Školy si môžu na základe Vašej ponuky zakupiť
uvedený didaktický prostľiedok zo svojich finančných prostľiedkov.

odporučacia doloŽka má platnosť do 3I.08.2022

S pozdľavom
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Yážený pán
Stanislav Madaľás
riaditeľ vydavatel'skej sekcie
orbis Pictus Istľopolitana' S. r. o
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Vybavuje/linka
Mgr' Schauerová/3ll

Váš list číslo/zo dňa
128.0s.2018

Telefón
+4212159 3',14 111

Bratislava
28.08.2018

Vec
odpoľúčacia doložka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9
zékona č.24512008 Z' z. o výchove avzdeIávaní (školský zákon) a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov aĺa záklaďe odporučania Štátneho pedagogického ústavu
v Bratislave

vydáva
odporúčaciu doložku

k didaktickému prostriedku: ,,Pomocnĺk zo slovenského jaryka pľacovný zošit pľe 9. ľočník ZŠ
a 4. ľočník GoŠ" od autorky: PaedDr. Jaľmila Krajčovičová azaraďuje ho do národného registľa
didaktických prostriedkov s odporučacou doloŽkou.

Na základe vydania odporučacej doložky nevzniká žiaďateľovi ťrnančný nárok na výrobu
didaktického pľostriedku zrozpočtu ministerstva. Školy si môžu nazéklade Vašej ponuky zakiĺpĺť
uvedený didaktický prostriedok zo svojich finančných pľostľiedkov.

odporučacia doloŽka má platnosť do 3I.08.2022.

S pozdravom
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