
Informácie ku kurzom románskych a slovanských jazykov, ktoré nie sú uvedené v rozvrhoch v AISe 
TERMÍNY STRETNUTÍ v ZS 2019 

 
Niektoré predmety Katedry románskych a slovanských jazykov FAJ nie sú v rozvrhu pre nízky počet 
prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov zo všetkých 
resp. z viacerých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra. Termíny stretnutí sú 
uvedené nižšie. 
 
V ZS 2019 ide o nasledovné kurzy: 
 
Pre všetky fakulty:  
- 1. ročník – kurz akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského (kurz č. 12 na všetkých 
fakultách) 
- 2. ročník – kurz akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského (kurz 14 č. na NHF a kurz č. 17 
na OF) 
- kurzy druhého jazyka talianskeho (kurz č. 9 na NHF, FPM a FHI; kurz č. 11 na NHF a kurz č. 10 na OF) 
- kurzy druhého jazyka  francúzskeho (kurz č. 9 na NHF, FPM a FHI a kurz č. 11 na NHF) 
 
Pre 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 a 2. jazyka 
v rôznych ročníkoch na stretnutí s vyučujúcim. 
 
*Čísla kurzov sú uvedené v názve kurzu v AISe ako posledný údaj za názvom v zátvorke. 

 
Do rozvrhového okienka v AISe sa treba zapísať, hoci predmet nemá priradený deň a čas – tento údaj 
bude doplnený podľa dohody študentov s vyučujúcim. 
 
Vysvetlivky k skratkám kurzov v oznamoch: 
Zvyčajné poradie symbolov: ročník, fakulta, číslo kurzu, číslo jazyka (prvý, druhý, tretí). 
 
Príklad: 
IV.MV 21, 2.cj  znamená:  4. ročník FMV, kurz č. 21, 2. cudzí jazyk 
I.NH-12, 1.cj  znamená:  1. ročník NHF, kurz č. 12, 1. cudzí jazyk 

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

KRaSJ – p. Chmelová (daniela.chmelová@euba.sk). 

V núdzových prípadoch kontaktujte dr. Kerestyho (jan.keresty@euba.sk) 

 

TERMÍNY STRETNUTÍ V ZS 2019 

Účasť študentov na stretnutiach je nutná. Po dohodnutí termínu výučby už zmena nie je možná. 

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

Slovenský jazyk pre cudzincov  

Fakulta/ročník: 

Všetky fakulty – 1. ročník – 1. cudzí jazyk 
Názov predmetu: 

Odborný slovenský jazyk pre pokročilých (kurz 12) 
Čas stretnutia: 

pondelok 16.9.2019 o 13:00 
Miesto stretnutia: 

D2.06 (nová budova – chodba 
za vchodom na hlavné 
schodisko) 

Vyučujúci: 

Mgr. Martina Uličná, PhD. 

mailto:daniela.chmelová@euba.sk


 

Fakulta/ročník: 

II.FMV 19, 1cj  + II.NHF 14, 1cj  + II.OF 17, 1cj 
Názov predmetu: 

Reálie Slovenska 19 + Odborná slovenčina (14 a 17) 
Čas stretnutia: 

pondelok 16.9.2019 o 13:15 
Miesto stretnutia: 

D2.06 
Vyučujúci: 

Mgr. Martina Uličná, PhD. 

 
Ruský jazyk 

Fakulta/ročník: 

Všetky fakulty – 1. ročník – 1. cudzí jazyk 
Názov predmetu: 

Odborný ruský jazyk pre pokročilých (kurz 12) 
Čas stretnutia: 

utorok 17.9.2019 o 12:35 
Miesto stretnutia: 

E2.12 (nová budova) 
Vyučujúci: 

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. 

 
Fakulta/ročník: 

FMV - 2. ročník – 1. cudzí jazyk 
FMV – 3. ročník – 2. cudzí jazyk 

Názov predmetu: 

Reálie rusky hovoriacich krajín (kurz 19) 

Čas stretnutia: 

Osobitné stretnutie sa nekoná, 
treba prísť v prvom týždni na 
hodiny nasadené v AISe – 
v prípade kolízie ponúkne 
vyučujúca alternatívny čas výučby. 

Miesto stretnutia: 

- 
Vyučujúci: 

doc. Irina Dulebová, PhD. 

 
Fakulta/ročník: 

FMV - 3. ročník – 1. cudzí jazyk - 21 
FMV - 4. ročník – 2. cudzí jazyk - 21 
NHF – 2. ročník – 1. cudzí jazyk - 14 
OF – 2. ročník – 1. cudzí jazyk - 17 

Názov predmetu: 

Rokovania v ruskom jazyku (kurz 21) 
Odborný ruský jazyk pre Obchodnú fakultu (17) 
Odborný ruský jazyk pre pokročilých III. (14) 

Čas stretnutia: 

Osobitné stretnutie sa nekoná, 
treba prísť v prvom týždni na 
hodiny nasadené v AISe – 
v prípade kolízie ponúkne 
vyučujúca alternatívny čas výučby. 

Miesto stretnutia: 
- 

 

Vyučujúci: 

doc. Irina Dulebová, PhD. 

 

Taliansky jazyk 

Fakulta/ročník: 

II.FPM-9 + II.NHF-9 + II.FHI-9, 2. jazyk 
Názov predmetu: 

Odborná taliančina pre stredne pokročilých (9) 
Čas stretnutia: 

pondelok 16.9.2019 o 12:35 
Miesto stretnutia: 

E2.12 
Vyučujúci: 

Mgr. Elena Smoleňová, PhD. 

 

Fakulta/ročník: 

I.FPM-12, 1cj + II.OF-17, 1cj + IV.FMV-19, 3cj 
 

Názov predmetu: 

Odborný taliansky jazyk pre pokročilých (12) 
Odborný taliansky jazyk pre obchod (17) 
Reálie Slovenska a Talianska (19) 

Čas stretnutia: 

pondelok 16.9.2019 o 12:45 
Miesto stretnutia: 

E2.12 (nová budova) 
Vyučujúci: 

Mgr. Elena Smoleňová, PhD. 

 

Fakulta/ročník: 

II.OF-10, 2. jazyk + III.FAJ PVP 
Názov predmetu: 

Odborná taliančina pre stredne pokročilých (10) 
PVP – taliansky jazyk (na FAJ) 

Čas stretnutia: 

utorok 17.9.2019 o 12:35 
Miesto stretnutia: 

E2.10 
Vyučujúci: 

Mgr. Elena Smoleňová, PhD. 



Španielsky jazyk  

Fakulta/ročník: 

Všetky fakulty – 1. ročník – 1. cudzí jazyk 
Názov predmetu: 

Odborný španielsky jazyk pre pokročilých (kurz 12) 
Čas stretnutia: 

utorok 17.9.2019 o 12.35 
Miesto stretnutia: 

D105 (stará budova NHF/OF) 
Vyučujúci: 

Ing. Sequeira Lopez 

 
 

Fakulta/ročník: 

FMV – 2. ročník – 1. cudzí jazyk 
FMV – 3. ročník – 2. cudzí jazyk 

Názov predmetu: 

Reálie španielsky hovoriacich krajín (kurz 19) 

Čas stretnutia: 

utorok 17.9.2019 o 13:10 
Miesto stretnutia: 

D2.06 
Vyučujúci: 

Mgr. Iveta Maarová, PhD. 

 

Francúzsky jazyk 

Fakulta/ročník: 

Všetky fakulty – 1. ročník – 1. cudzí jazyk 
Názov predmetu: 

Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých (kurz 12) 
Čas stretnutia: 

utorok 17.9.2019 o 13:15 
Miesto stretnutia: 

A4.13 
Vyučujúci: 

Mgr. Florence Gajdošová 

 

Fakulta/ročník: 

NHF – 2. ročník – 1. cudzí jazyk - 14 
OF – 2. ročník – 1. cudzí jazyk – 17 

Názov predmetu: 

Odborný francúzsky jazyk pre Obchodnú fakultu (17) 
Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých III. (14) 

Čas stretnutia: 

rozvrhové možnosti oznámi 
dr. Keresty mailom 

Miesto stretnutia: 

 
Vyučujúci: 

Mgr. Gajdošová, resp. 
PaedDr. Michalcová 

 

Fakulta/ročník: 

II.FPM-9 + II.NHF-9 + II.FHI-9, 2. jazyk 
Názov predmetu: 

Odborná francúzština pre stredne pokročilých (9) 
Čas stretnutia: 

pondelok 16.9.2019 o 13:10 
Miesto stretnutia: 

E2.12 
Vyučujúci: 

PaedDr. Ján Keresty, PhD. 

 

Fakulta/ročník: 

FMV – 2. ročník – 1. cudzí jazyk 
FMV – 3. ročník – 2. cudzí jazyk 

Názov predmetu: 

Reálie francúzsky hovoriacich krajín (kurz 19) 

Čas stretnutia: 

utorok 17.9.2019 o 12:35 
Miesto stretnutia: 

E1.10 
Vyučujúci: 

Mgr. Andrea Tureková, PhD. 

 

Fakulta/ročník: 

FMV – 3. ročník – 1. cudzí jazyk 
FMV – 4. ročník – 2. cudzí jazyk 

Názov predmetu: 

Rokovania vo francúzskom jazyku (kurz 21) 

Čas stretnutia: 

utorok 17.9.2019 o 12:35 
Miesto stretnutia: 

D202 
Vyučujúci: 

PaedDr. Eva Michalcová 

 


