
PP1  3. Bc    LS 2016/2017 
  

SLOVENSKÝ JAZYK V KOMBINÁCII 
 

 

  

 

Škola: ZŠ Černová 

 

CVU: Mgr. Jana Štrbová 

Nástup na prax: 16.02.2017                      

 Čas nástupu na prax: o 7.45 hod./ štvrtok!                            

                                                                 

      

Kubančok (AJL), Kubašová (AJL), 

Luscoňová (AJL), Bordjuhová (PF), Kmeťová (PF) 

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                           

                      
Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP. 

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF. 

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF,  sú podľa zákona 124/2006 

povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax. 

 

 

PP1  3. Bc    LS 2016/2017 
  

SLOVENSKÝ JAZYK V KOMBINÁCII 

 

Škola: ZŠ sv. Vincenta 

 

CVU: Mgr. Lucia Huráková 

Nástup na prax: 13.02.2017                      

 Čas nástupu na prax: 1. hod v 9.B o 7.30 hod.                                                        

                                                                 

Fendeková (FI), Kasper (FI), Pomikalová (FI), Hovancová (FI), Bombjaková (PF) 

    

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                           

                      
Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP. 

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF. 

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF,  sú podľa zákona 124/2006 

povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax. 

 

 

 

 

 



PP1  3. Bc    LS 2016/2017 
  

SLOVENSKÝ JAZYK V KOMBINÁCII 
 

 

Škola: ZŠ Černová 

 

CVU: Mgr. Jana Štrbová 

Nástup na prax: 20.02.2017                      

 Čas nástupu na prax: o 7.45 hod.                            

                                                                 

Dančeková (HIS), Furdáková (HIS), Smreková (HIS), Staňová (HIS), Eštoková (NV) 

    

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                           

                      
Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP. 

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF. 

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF,  sú podľa zákona 124/2006 

povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax. 

 

 

 

PP1  3. Bc    LS 2016/2017 

 

HISTÓRIA V  KOMBINÁCII 
 

 

 

Škola: ZŠ sv. Vincenta 

 

CVU: PhDr. Martin Lupčo, PhD. 

 

Nástup na prax: 13.02.2017                      

 Čas nástupu na prax: 3. hod v 7. A o 9.25                                                     

                                                                 

Bugáň (AJL), Kecsöová (AJL), Dančeková (SJL), Furdáková (SJL), Smreková (SJL), 

Staňová (SJL), Bendík (FI) 

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                           

                      
Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP. 

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF. 

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF,  sú podľa zákona 124/2006 

povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax. 

 

 

 

 



 

PP1  3. Bc    LS 2016/2017 
 

NEMECKÝ JAZYK V KOMBINÁCII 

 
 

 

Škola: ZŠ Černová 

 

CVU: Mgr. Katarína Hrušková 

Nástup na prax: 20.02.2017                      

 Čas nástupu na prax: o 10.30 hod.                           

 

 

 Snopková (NV), Trebunová (PF) 

                                                               

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                           

                      
Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP. 

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF. 

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF,  sú podľa zákona 124/2006 

povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax. 

 

 

PP1  3. Bc    LS 2016/2017 

 

FILOZOFIA V  KOMBINÁCII 
 

 

Škola: ZŠ Zarevúca 

 

CVU: Mgr. Katarína Vataj 

Nástup na prax: 20.02.2017                      

 Čas nástupu na prax: o 8.30 hod.                          

 

 

Fendeková (SJL), Kasper (SJL), Pomikalová (SJL), Vojtech (NV),  Halahijová (PF), 

Stančo (PF), Bendík (HIS)                                                                

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                           

                      
Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP. 

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF. 

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF, sú podľa zákona 124/2006 

povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax. 

 
 

 

1 

 



PP1  3. Bc    LS 2016/2017 
 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA V KOMBINÁCII 
 

 
                                                                  

Škola: ZŠ sv. Vincenta 

 

CVU: Mgr. Milan Siska 

Nástup na prax: 13.02.2017                      

 Čas nástupu na prax: o12:15 na 6.hod v 9.B.                                                           

 

Vojtech (FIL), Hodoňová (AJL), Snopková (NJL), Eštoková (SJL) 

 

 

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                           

                      
Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP. 

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF. 

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF,  sú podľa zákona 124/2006 

povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax. 

 
 

PP1  3. Bc    LS 2016/2017 

 

                                            ANGLICKÝ JAZYK V KOMBINÁCII  

 
                                                                    
                                                                                                      

 

Škola: ZŠ Bystrická cesta (elokované pracovisko ul. Dončova) 

 

CVU: Lenka Krasuľová  

 

Nástup na prax: 20.02.2017                      

 Čas nástupu na prax: o 7.45 hod.                            

 

Kubančok (SJL), Kubašová (SJL), Luscoňová (SJL), Bugáň (HIS), Kecsöová (HIS), 

Hodoňová (NV) 

 

 

 

 

Študenti čakajú na prízemí školy                            Študenti čakajú na prízemí školy                           

                      
Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na PP. 

Po skončení praxe v stanovených dňoch sa študenti zúčastňujú aj na výučbe podľa rozvrhu FF. 

Študenti, ktorí neabsolvovali inštruktáž o  BOZP a  PO v termínoch FF,  sú podľa zákona 124/2006 

povinní absolvovať túto inštruktáž pred nástupom na prax. 



 


