
PP1 3. Bc   LS 2018 

 

História v kombinácii 

Škola: ZŠ Zarevúca                                                                         Škola: ZŠ Zarevúca 

CVU: Mgr. Eva Kvantíková                                                            CVU: Mgr. Lýdia Mlynčeková 

Nástup na prax: 12.2.2018                                                           Nástup na prax: 27.2.2018 

                            o 7.50 hod.                                                                                        o 8.30 hod. 

Zeleňák (FIL), Garanová (FIL), Filo (PF),                              Böhmerová (SJ), Ferenčík (AJ), Kubalíková (NV) 

Kendera (PF), Košarišťan (PF), Olajcová (HIS)                    Protušová (AJ), Staňová (SJ), Vladár (PF)                       

 

Študenti čakajú na prízemí školy                                       Študenti čakajú na prízemí školy 

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

 

Anglický jazyk v kombinácii 

Škola: ZŠ sv. Vincenta 

CVU: Mgr. Kenderová 

Nástup na prax: 14.2.2018 (streda) 

                              o 7.45 hod.  

Ferenčík (HIS), Protušová (HIS), Baghirová (PF), Matejkinová (PF) 

 

Študenti čakajú na 1. poschodí pred zborovňou školy 

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

 

Filozofia v kombinácii 

Škola: ZŠ Zarevúca 



CVU: Mgr. Katarína Vataj 

Nástup na prax: 27.2. 2018 (utorok) 

                            o 10.30 hod. 

 Garanová (HIS), Zeleňák (HIS), Trnovská (SJ), Halahijová (PF) 

 

Študenti čakajú na prízemí školy 

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

 

Náboženská výchova v kombinácii (PP1 + PP3) 

Škola: ZŠ sv. Vincenta 

CVU: Mgr. Siska 

Nástup na prax: 12.2.2018 

                              o 13.15 hod. 

 

PP1: Gejdošová (NJ), Snopková (NJ), Kubalíková (HIS), 

PP3: Hadariová (HIS), Kovalčíková (SJ) 

 

Študenti čakajú na 1. poschodí pred zborovňou školy 

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

 

Nemecký jazyk v kombinácii PP1 + PP3 

Škola: ZŠ sv. Vincenta 

CVU: Mgr. Jana Gabúlová 

Nástup na prax: 26.2. 2018 

                              o 10.30 



Gejdošová (NV), Jalčová (SJ), Olajcová (HIS), Štefanovie (PP3) 

 

Študenti čakajú na 1. poschodí pred zborovňou školy 

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

 

Slovenský jazyk v kombinácii 

Škola: ZŠ sv. Vincenta 

CVU: Mgr. Andrea Ďaďová 

Nástup na prax: 12.2.2018 

                             o 7.45 hod. 

Böhmerová (HIS), Jalčová (SJ), Staňová (HIS), Trnovská (FIL), Hrehová (PF), Paliderová (PF), Horvát (PF) 

 

Študenti čakajú na 1. poschodí pred zborovňou školy 

Žiadame študentov, aby akúkoľvek zmenu nahlásili metodikovi praxe pred nástupom na pedagogickú prax. 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 2018 

 

História v kombinácii 

Škola: ZŠ Zarevúca 

CVU: Mgr. Kvantíková 

Nástup na prax: 16.2. 2018  

                             o 11.30 hod. 

Bugáň (AJ), Furdáková (SJ), Hadariová (NV), Hírešová (PF), Rusnák (PF) 

 

Študenti čakajú na prízemí školy  

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

 

 

Anglický jazyk v kombinácii 

Škola: ZŠ sv. Vincenta 

CVU: Mgr. Kenderová 

Nástup na prax: 6.4.2018 

                             o 7.45 hod. 

Bugáň (HIS), Harvančíková (FIL), Kubašová (SJ), Šimonoffyová (SJ) 

 

Študenti čakajú na 1. poschodí pred zborovňou školy 

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

 

Filozofia v kombinácii 

Škola: ZŠ Zarevúca 



CVU: Mgr. Katarína Vataj 

Nástup na prax: 16.2.2018 

                              o 10.30 hod. 

Harvančíková (AJ), Hovancová (SJ), Kasper (SJ), Korschová (SJ), Pomikalová (SJ), Stančo (PF), Masný 
(PF) 

 

Študenti čakajú na prízemí školy 

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

 

Slovenský jazyk v kombinácii 

 

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

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

Nástup na prax: 16.2.2018                                                           Nástup na prax: 6.4.2018 

                            o 7.45 hod.                                                            o 8.40 hod.  

Gecelovská, Kovalčíková(NV), Kubašová (AJ),                    Furdáková (HIS), Kasper (FIL), Korschová (FIL), 

Šimonoffyová (AJ), Virguľová, Hovancová (FIL)                  Pomikalová (FIL), Kmeťová, Závacká (PF) 

 

Študenti čakajú na 1. poschodí pred zborovňou            Študenti čakajú na 1. poschodí pred zborovňou 

školy                                                                                      školy 

 

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

 

 

 


