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dveřmi) 

ISBN 80-856-2342-0 
 

 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (7) 
BCB01 Baranovič, Roman - Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI] 
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Lit. 15 zázn. 

ISBN 80-08-02986-2 

POZNÁMKA: 
1. maď. vyd. Az Internet használata - Bratislava : Media Trade - 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001 . - ISBN 80-08-

03195-6 
2. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001 
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3. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003 
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használata : Tematický zošit pre stredné školy a ZŠ s triedami so 

zameraním namatematiku. - 1. vyd. - Bratislava : SPN - Mladé 
letá, 2008. - 48 s. - (Informatika pre stredné školy) 

Lit. 38 zázn. 

ISBN 978-80-10-01518-4 
POZNÁMKA: 

1. maď. vyd. Az internet használata - Bratislava : SPN - Mladé 

letá, 2009 . - ISBN 978-80-10-01685-3 
2. vyd. - Bratislava : SPN - Mladé letá, 2010 . - ISBN 978-80-10-

01968-7 

3. vyd. - Bratislava : SPN - Mladé letá, 2011 . - ISBN 978-80-10-
02172-7 

BCB04 Hrušecký, Roman [UKOMFKZVI] (33%) - Drozdová, 

Matilda (7%) - Homola, Martin [UKOMFKAI] (7%) - Hrušecká, 
Andrea [UKOMFKZVI] (11%) - Jašková, Ľudmila 

[UKOMFKZVI] (9%) - Kabátová, Martina [UKOMF000] (11%) 

- Karolčík, Štefan [UKOPRDP] (4%) - Kubincová,Zuzana 
[UKOMFKZVI] (7%) - Pekárová, Janka [UKOMFKZVI] (11%): 
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vyd.- Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. - 36 s. - 

(Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v 
predmete informatika) 
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[UKOMFKZVI] (13%) - Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI] 

(31%) - Karolčík, Štefan (7%) - Podolanová, Gabriela (3%) - 

Sokolíková, Ľubica (6%): Digitálnetechnológie pre učiteľa 2 : 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v 

predmete informatika, [Digital technologies for teacher 2]. - 1. 
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(34%) - Mesárošová, Miroslava - Tomcsányiová, Monika 
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Blaho, Andrej [UKOMFKAI] (1%): Digitálna gramotnosť 2 : 
Vzdelávanie učiteľov 1. stupňaZŠ na informatiku a informatickú 

výchovu. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. - 

28 s. - (Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných 
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BCI02 Jašková, Ľudmila [UKOMFKZVI]: Tvorba pedagogického 
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BCI03 Bezáková, Daniela [UKOMFKZVI] (16%) - Hrušecký, 
Roman [UKOMFKZVI] (14%) - Jašková, Ľudmila 

[UKOMFKZVI] (14%) - Kapusta, Jozef - Krnáč, Jozef - Mikuš, 

Ľudovít - Pekárová, Janka [UKOMFKZVI] (14%): Základná 
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BCI04 Guniš, Ján [UKOEXFM] - Jašková, Ľudmila 

[UKOMFKZVI] (20%) - Palúchová, Katarína [UKOMF000d] 
(20%) - Mikuš, Ľudovít - Pekárová, Janka [UKOMFKZVI] 

(20%): Multimédiá. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický 
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