
Informácie ku kurzom románskych a slovanských jazykov, ktoré nie sú uvedené v rozvrhoch v AISe. 
 
Všetky fakulty:  
Kurzy akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského a tiež kurzy druhého jazyka talianskeho 
nie sú v rozvrhu pre nízky počet prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny 
po dohode študentov zo všetkých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra.  
 
FMV: 
Kurzy FMV č. 19 (Reálie) a 21 (Rokovania) pre románske a slovanské jazyky nie sú v rozvrhu 
nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov 1. jazyka (tretí ročník) 
a 2. jazyka (štvrtý ročník) na stretnutí s vyučujúcim. 
 
Informácie o stretnutiach s vyučujúcimi uvádzame nižšie. Uvedené sú tiež na nástenke FAJ (nová 
budova, 2. poschodie). 
 
Účasť študentov na stretnutiach je nutná . Po dohodnutí termínu výučby už zmena nie je možná. 

 
Vysvetlivky k skratkám kurzov v oznamoch: 
Zvyčajné poradie symbolov: ročník, fakulta, číslo kurzu, číslo jazyka (prvý, druhý, tretí). 
 
Príklad: 
III.MV 19, 1.cj  znamená:  3. ročník FMV, kurz č. 19, 1. cudzí jazyk 
I.NH-12, 1.cj  znamená:  1. ročník NHF, kurz č. 12, 1. cudzí jazyk 
 
Čísla kurzov sú uvedené v názve kurzu v AISe ako posledný údaj za názvom v zátvorke. 
 

 

TERMÍNY STRETNUTÍ 

Stretnutia s vyučujúcimi kvôli zaradeniu jazykových kurzov do rozvrhu sa budú konať nasledovne: 

Taliansky jazyk 

IV.FMV-19+II.OF-10, v pondelok 17.9.2018 o 12,35 v m.č.E1.06 – Mgr.Elena Smoleňová, PhD. 

II.NHF+FPM-9+III.NHF-11 v pondelok 17.9.2018 o 12,45 v m.č. E1.06 –Mgr.E.Smoleňová,PhD. 

 

Slovenský jazyk 

Odb.SJ pre pokročilých 3,Reálie Slovenska,2 ročník všetky fakulty ,12-13,  

17.9.2018 o 13,15 hod. v m.č. D2.37- Mgr.Martina Uličná, PhD. 

Odborný slov.j.-1. všetky fakulty ,kurz 14 NHF, 17 OF, 19FMV , 

 17.9.2018 o 13,00 v m.č.  D2.37 – Mgr.Martina Uličná,PhD. 

 

Francúzsky jazyk 

I.ročník –všetky fakulty-1.jazyk, v utorok 18.9.2018 o 12,35 v m.č.  D202 – Nedjari Fatima 



II.FMV 1cj+2cj Reálie franc.hovoriacich krajín a Slovenska I.-kurz 19, 18.9.2018 o 9,00 v m.č.E1.10-

Mgr.Andrea Tureková, PhD. 

III.FMV-21 Rokov. 1cj.+IV.FMV -21,2cj, utorok 18.9.2018 o 13,00 v m.č.E2.12-doc.Lapšanský 

 

Španielsky jazyk 

2.a 3.ročník FMV,1cj+2cj Reálie- kurz 19,streda 19. 9.2018 o 7,30 hod.v E1.06-Mgr.Iveta Maarová, 

PhD. 

2 ročník FMV-12,2cj,18.9.2018 o 12,45 v m.č. D 105-Mgr.Varela C.PhD. 

III.FMV-21,1cj+IV.FMV-21,2cj+II.NHF-14,1cj+II.OF-17,1cj,18.9.2018 o 12,35 v m.č. D105 –Mgr.Varela 

Cano, PhD. 

I ročník  všetky fakulty,kurz 12 ,pondelok 17.9.2018 o 12,35 v m.č. E2.10 –Ing.Sequeira L. 

 

Ruský jazyk 

I.ročník OF-12+I.NHF+I.FHI+I.FMV+I.FPM v utorok 18.9.2018 o 12,35 v m.č.D2.36- 

doc.Mgr. PhDr..Grigorjanová,CSc. 

 

Stretnutia s doc. Dulebovou kvôli Reáliám resp. Rokovaniam určí vyučujúca po návrate so služobnej 

cesty (resp. sa s ňou treba spojiť e-mailom v mene celého krúžku). 

 

V prípade problémov s inými kurzmi románskych alebo slovanských jazykov kontaktujte sekretariát 

KRaSJ (p. Chmelová). V nutných prípadoch kontaktujte dr. Kerestyho (jan.keresty@euba.sk) 

 
 


