
MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPoRTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stľomová 1, 813 30 Bratislava 1

sekcia stredných škôl a celoŽivotného vzdelávania

Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.
Miletičova 7
821 08 Bľatislava

Vec
odporúčacia doložka _ oznámenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9
zál<ona č. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zékon) a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskoľších predpisov a na základe odporučacieho protokolú 'ĺ.yp.u.ou*ého
Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

pľe didaktický prostriedok: Geometľia 3 - pracovná učebnica pľe 3. ľočník ZŠ od autorov RNDr.
Vladimír Repáš, doc. PaedDľ. Kataľína Ži|ková, PhD., PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
v nasledovnomznení:

,,Ministeľstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republilry odpoľučilo
4č' 202]/8605:4-A2201 didakticlql pľostriedok Geometria 3 _ pracovná učebnica pr, 3' ročník
ZS. odpoľúčacia doložkn nadobúda účinnosť ] 0' marca 2021 a má platnosť do 3 1. au[usta 2026.,,

S pozdravom

Váš list číslo/zo dňa

Telefón
+421 2/59 374 111

Naše číslo
202118605:4-AZZ}L

Vybavuje/linka
Mgr. Hlavatovič/807

Bľatislava
10.3.2021
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E M !N ISTE RSTVO
ŠrolsľvA' VEDY,
vÝsruvĺu n Šponĺu
sLovENsKEl REPUBLTKY

Stromová 1, 813 30 Bratislava l
sekcia stľedných škôl a celoŽivotného vzdelávania

oľbis Pictus Istľopolitana, spol. s r. o
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Vec
odpoľúčacia doložka - oznámenie

Ministeľstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9
zákona č. 24512008 Z. z. o výchove avzdelávarlí (školský zákon) a o Zmene a doplnení niektorých
zákoĺov v znení neskorších predpisov aĺa zékJade odporučacieho pľotokolu vypracovaného
Štátnym pedagogickým ústavom v Bľatislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

pre didaktický prostľiedok: Nový Slovenslý jarykpre 3. ročník SŠ a 7. ročník GoŠ _ učebnica
od autorov doc. PhDr. Milada Caltíková, Mgr. Ľubomir Lábq,Mgr. Zuzarla Lauková, PhDľ. Alena
Polakovičová, PhDr. Ľubica Štarková v nasledovnom znení:

,,Ministerstvo školstva, vedy, výskumu o športu Slovenskej ľepublilE odporučilo
pod č. 2021/868]:4-A2201 didakticbý prostriedok Nový Slovensbý jazyk pre 3, ľočník SŠ a 7. ľočník
GoŠ - učebnica' odpoľúčacia doložka nadobúda účinnosť ]0. marca 202] amá platnosť do 31.
augusta 2026."

S pozdľavom

Váš list číslo/zo dňa

Telefón
+4212159 3',74 ttt

Naše číslo
2021/8681:4-A2201

Vybavuje/linka
Mgr. Hlavatovič/807

Bľatislava
r0.3.2021
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MINISTERSTVO
slíoLSTVA, VEDY'
VYSKUMU A SPORTU
sLovtNsKEl REPUBLIKY

Stromová 1, 813 30 Bľatislava 1

sekcia stľedných škôl a celoŽivotného vzdelávania

Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Vec
odporúčacia doložka - oznámenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9
zékona č.24512008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskoľších predpisov ana zélklade odporučacieho pľotokolu vypľacovaného
Štátnym pedagogickým ústavom v Éľatislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

pľe dídaktický prostľiedok: Novy Slovenský jaryk pre 3. ľočník SŠ a 7. ľočnÍk GoŠ - zošit pľe
študenta od autoľov doc. PhDr. Milada Caltíková, Mgľ. Ľubomir Lábaj, Mgr. Zuzana Lauková,
PhDr. Alena Polakovičová, PhDľ. Ľubica Štaľková v nasledovnom znení:

,,Ministeľstvo školstva, vedy, ýskumu a športu Slovenskej ľepublilE odpoľučilo
podq. 2021/8682:4-A2201 didahicley pľostriedokNový Slovenslry jazykpre 3. ročníkSŠ a 7. ročník
GoŠ - zošit pre študenta. odporúčacia doložkn nadobúda účinnosť I0. marca 2021 amá platnosť
do 31. augusta 2026."

S pozdľavom

Váš list číslo/zo dňa

Telefón
+4212/s9 374 tlt

Naše číslo
2021/8682:4-A2201

Vybavuje/linka
Mgr. Hlavatovič/8O7

Bľatislava
10.3.2021
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M IN ISTE RSTVO
ŠryolsľvA, VE-DY,
VYSKUMU A SPORTU
SLovENSKEJ REPUBLTKY

Stromová 1' 813 30 Bratislava 1

sekcia stredných škôl a celoŽivotného vzdelávania

Váš list číslo/zo dňa

Telefón
+421 2/59 374 ttt

Naše číslo
202118675:2-A2201

oľbis Pictus Istľopolitana, spol. s r. o
Miletičova 7
821 08 Bľatislava

Vybavuje/linka
Mgr. Hlavatovič/807

Bľatislava
5.3.202Í

Vec
Schval'ovacia doložka - oznámenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 5
zákoĺa č. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov a na zák|ade schvaľovacieho pľotokolu vypľacovaného
Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave

vydáva
schval'ovaciu doložku

pre súbor didaktických prostľiedkov: Písanie v 1. ročníku ZŠ 1sĺnor 5 písaniek s pľedtlačou)
od autoriek Mgr. Kamila Štefeková, Mgr. Zuzana Stankovianska, PhDr. Romana Culková
v nasledovnom znení:

,,Ministeľstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republilql schválilo pod č. 2021/8675:2-
A220I súbor didahicbých prostľiedkov Písanie v ]. ľočníku zŠ $úbor 5 písaniek s predtlačou).
Schvaľovacia doložka nadobúda účinnosť 5 ' maľca 202 1 a md platnosť do 3 ] . augusta 2026. "

S pozdľavom
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E M IN ISTE RSTVO
s(oLSTVA. VE-DY,
VYSKUMU A SPORTU
SLovENSKEJ REPUBLTKY

Stľomová 1, 813 30 Bratislava 1

sekcia stľedných škôl a celoživotného vzdelávania

Váš list číslo/zo dňa

Telefón
+4212/s9 374't1'.t

Naše číslo
2021/9123:7-A2201

orbis Pictus Istropolitana, spol. s ľ. o.
Miletičova 7
82l 08 Bľatislava

Vybavuje/linka
Mgr. Hlavatovič/8O7

Bľatislava
5.3.2021

Yec
odpoľúčacia doložka - oznámenie

Ministeľstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republiky v súlade s $ 13 ods. 9
zákona č. 24512008 Z. z. o výchove avzdeIávaní (školský zákon) a o Zmene a doplnení niektorych
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov a ĺa zák|ade odporučacieho protokolu vypľacovaného
Štátnym pedagogickým ústavom v Bľatislave

vydáva
odpoľúčaciu doložku

pre didaktický pľostriedok: Príprava do pľímy matematika od autora EXAM testing
v nasledovnom znení:

,,Ministeľstvo školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej republilcy odporučilo
pod č. 202]/9123:7-A220] didakticbý prostľiedok Príprava do pľímy - matematika. odpoľúčacia
doložko nadobúda účinnosť 5' maľca 2021 a mó platnosť do 31. augusta 2026."

S pozdravom
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