
PP3   1. mgr    LS 2016/2017 
  

SLOVENSKÝ JAZYK V KOMBINÁCII 
 

 

Škola:   ZŠ sv. Vincenta                                             Škola:   ZŠ sv. Vincenta                                                                                                           

             

CVU:     Mgr. Ďaďová  Andrea           CVU: Mgr. Huráková Lucia 

                                       

Nástup na prax: 10.2.2017                     Nástup na prax: 24.3.2017 

Čas nástupu na prax: o 8.30 hod.                              Čas nástupu na prax: o 7:30 hod. na 1 hod.                                                                                                

                                   2. hod v 7.A piatok                                                        v 9. B  piatok 

 

Burgárová (PF), Kučeráková (HIS),                    Gondeková (FIL), Mahút (FIL),  

Kurhajcová (HIS), Lacková (NJL)                       Bilková (NV), Džubáková (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. 

 

 
PP3   1. mgr    LS 2016/2017 

  

NEMECKÝ JAZYK V KOMBINÁCII 

 
 

 

Škola: ZŠ Zarevúca     

              

CVU:  Mgr. Katarína Vataj 

 

Nástup na prax: 24.3.2017                                      

Čas nástupu na prax: o 12.15 hod.                                                                  
 

Lacková (SJL), Ondríková (PF), Oprchalová (PF) 

 

 

 

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. 

 

 

 



PP3   1. mgr    LS 2016/2017 
  

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA V KOMBINÁCII 
 

 

Škola: ZŠ Likavka 

                                                                                                  

CVU:   Mgr. Marta Majková 

 

Nástup na prax: 13.2.2017                                                     

Čas nástupu na prax: bude upresnený                                                                      

                                    

 
                                                                  

Bilková (SJL), Džubáková (SJL), Onderčinová (HIS) 

 

 

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. 

 

 

 

PP3   1. mgr    LS 2016/2017 

 

HISTÓRIA/ FILOZOFIA 
 

 

Škola:   ZŠ Zarevúca                   Škola:  ZŠ Zarevúca 

 

CVU: Mgr. Lýdia Mlynčeková                                          CVU: Katarína Vataj 

 

Nástup na prax:  10.2.2017                                       Nástup na prax: 24.3.2017      

Čas nástupu na prax: o 7.50 hod.                                         Čas nástupu na prax: o 8.30 hod.  

                                    pia/                                                                                        pia/ 

 

Bendíková, Kľusková, Kmeťová,                           Kľusková, Kmeťová,           

Krupeľáková, Matějová, Moskáľ                           Krupeľáková, Matějová, Moskáľ 

 

        

 

Študenti čakajú na prízemí školy 

o 7.30 hod.                                                                    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. 

 



 

PP3   1. mgr    LS 2016/2017 

 

HISTÓRIA V  KOMBINÁCII 
 

 

 

Škola: ZŠ sv. Vincenta       

 

CVU: PhDr. Martin Lupčo, PhD. 

 

Nástup na prax: 24.3.2017                                           

Čas nástupu na prax: o 7:30 hod na 1.hodinu v 6.A                                                   o .....                                                                        

                                   pia/                                                                        

 

 

Onderčinová (NV), Kučeráková (SJL), 

Kurhajcová (SJL) , Spišák (PF)  

 

 

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. 

 

 

 

PP3   1. mgr    LS 2016/2017 

 

HISTÓRIA V  KOMBINÁCII 
 

 

Škola: ZŠ Zarevúca        

 

CVU: Mgr. Eva Kvantíková 

Nástup na prax: 24.3.2017    

Čas nástupu na prax: o 8.30 hod.                                                                                                                                              

                                   pia/                                                                      

 

Fučíková (AJL), Sahuľ (PF),  Mutala (PF) 

Petráň (PF) 

 

 

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. 



 

PP3   1. mgr    LS 2016/2017 

 

FILOZOFIA V  KOMBINÁCII 
 

Škola: Gymnázium Š. Moyzesa         

 

CVU: Mgr. Ivana Tomajková 

 

Nástup na prax: 15.2.2017                                           

Čas nástupu na prax: o 7.55 hod.                                 

                                  streda/                                      

 

Gondeková (SJL), Mahút (SJL), Bančanská (PF), Mrvová (PF),                                                                 

                             
 

Študenti čakajú na 1. poschodí  školy pred zborovňou 7.45 
 

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. 

 

 

 

 

PP3   1. mgr    LS 2016/2017 

 

ANGLICKÝ JAZYK V KOMBINÁCII 
 

 

Škola: ZŠ sv. Vincenta        

 

CVU:  Mgr. Soňa Kenderová 

 

Nástup na prax: 10.2.2017                                           

Čas nástupu na prax: o 7:30 hod. 1.hodina v 7.A  

                                   pia/                               

 

 

                             
Fučíková (HIS), Halušková (PF), Koreňová (PF) 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


