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Referencie na vyučovanie s Ing. Martinou Ďurišovou 

zverejnené na stránke www.doucma.sk 

https://www.doucma.sk/125113-doucovanie-anglictina-a-chemia-na-mieru 

 

Ku pani profesorke som začala chodiť ako sa vraví v hodine 12 a to na začiatku maturitného 

ročníka. Neverila som, že mi niekto dokáže pomôcť s bariérou a ja zvládnem dokončiť 

strednú školu, no po pár hodinách profesionálneho a zároveň ľudského prístupu sa moja istota 

začala meniť a ja som zbadala, že to má nádej. Nakoniec som  s pani profesorkou mala 

desiatky hodín a maturitu som zvládla s istotou v samú seba na super úrovni. S istotou môžem 

povedať, že za to čo som dokázala za 1 školský rok (a to ten najdôležitejší) môže práve táto 

milá osoba. Určite neoľutujete ak sa zveríte do jej rúk. 

Kristína R. 

 

P. Martinka doucovala syna chemiu. Uzasny pristup, komunikacia, sposob vyucby a 

vysvetlenie. Syn bol velmi spokojny, doucil sa vsetko co potreboval. Aj v buducnosti urcite p. 

Martinku oslovime, ak bude treba opat nieco doucit. Dakujeme. Michaela a Matej 

Michaela R. 

 

Pani Durisova pripravovala moju dceru na prestupove skusky z anglickeho jazyka na 

bilingualnu obchodnu akademiu, ktore dcera s prehladom urobila. Profesionalny pristup, 

perfektna priprava na hodinu, dcere sa hodiny pacia, nakolko su roznorode, nikdy sa nenudi. 

Obcas sme vyuzili aj moznost doucenia chemie, co bolo tiez vyborne. A dnes uz sa medzi 

ziakov pani Durisovej radim aj ja. Dakujeme a odporucame. 

Martina H. 

 

Oslovil som pani Ďurišovú s prosbou na prípravu z chémie na prijímačky. Neveril som, že sa 

mi podarí niekoho na poslednú chvíľu nájsť. Veľmi ochotne zareagovala za čo jej patrí moja 

veľká vďaka. Je veľmi ochotná a milá. Má pripravených veľa materiálov, ktoré mi veľmi 

pomohli pri štúdiu. Hodiny sú v príjemnej atmosfére a nikdy sa nemusíte báť hocičo opýtať. S 

hodinami som boľ veľmi spokojný a čo je dôležité cítil som sa na nich príjemne. Za to všetko 

jej veľmi pekne ďakujem.  

Ján V., 2022  

 

http://www.doucma.sk/
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Veľmi milá a ochotná pani učiteľka. Chémiu pre gymnázium vysvetlila zrozumiteľne a 

jednoducho. Maximálna spokojnosť.  

Valter M., 2022  

 

Pani Ďurišovej patrí veľká vďaka za odborný a milý prístup. Je veľmi príjemná a jasne 

vysvetľuje učivo. Pani Ďurišovú môžem len odporučiť.  

Nora J., 2022  

 

Dcéru doučovala chémiu, Má dobrý pedagogický prístup. Je skvelá a príjemná doučovateľka. 

Učivo z chémie vie vysvetliť jednoducho a zrozumiteľne. Odporúčam. Katarína H., 2022 

Hodina bola veľmi dobrá a dosť aj pomohla. Pani učiteľka mi veľmi dobre vysvetlila učivo. 

Hodina bola super a všetko prebiehalo ako malo  

Laura K., 2022  

 

Keďže som v takomto spôsobe doučovania nováčik, celkom som sa obávala ako bude hodina 

prebiehať. Ale pani Ďurišová je veľmi milá a priateľská, učivu som hneď pochopila, takže 

vrelo odporúčam :)  

Laura Č. 13. 12. 2021  

 

S pani Ďurišovou som absolvovala 30 hodín gramatiky a vrelo odporúčam. Hodiny boli 

zaujímavé, komplexné, zamerané nielen na gramatiku ako takú ale hlavne na jej praktické 

využívanie v rozprávaní, čítaní, písaní... Pani Ďurišová je komunikatívna, príjemná a 

empatická osoba ktorá dokáže jazyk prakticky a zrozumiteľne vysvetliť. Bola som plne 2 

spokojná a naučila som sa z jazyka o dosť viac ako som očakávala. Keď budem mať 

možnosť, rada sa k učeniu s pani Ďurišovou vrátim :)  

Gabriela M., 14. 9. 2021  

 

Pani Ďurišová mi pomáhala s prípravou na prestupové skúšky z chémie, učivo vždy vysvetlila 

veľmi zrozumiteľne a poskytla mi veľa materiálov, či kvízov, ktoré mi taktiež veľmi pomohli. 

Je veľmi príjemná a má naozaj poctivý prístup! Každá odučená hodina s ňou mi veľmi 

pomohla, určite môžem pani učiteľku len odporučiť :))  

Barbora O.,1. 9. 2021  
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Veľmi milá a ochotná pani učiteľka. Chémiu pre gymnázium vysvetlila zrozumiteľne a 

jednoducho. Maximálna spokojnosť.  

Valter M., 16. 6. 2021  

Oslovil som pani Ďurišovú s prosbou na prípravu z chémie na prijímačky. Neveril som, že sa 

mi podarí niekoho na poslednú chvíľu nájsť. Veľmi ochotne zareagovala za čo jej patrí moja 

veľká vďaka. Je veľmi ochotná a milá. Má pripravených veľa materiálov, ktoré mi veľmi 

pomohli pri štúdiu. Hodiny sú v príjemnej atmosfére a nikdy sa nemusíte báť hocičo opýtať. S 

hodinami som boľ veľmi spokojný a čo je dôležité cítil som sa na nich príjemne. Za to všetko 

jej veľmi pekne ďakujem.  

Ján V., 20. 5. 2021  

 

Pani Ďurišovej patrí veľká vďaka za odborný a milý prístup. Je veľmi príjemná a jasne 

vysvetľuje učivo. Pani Ďurišovú môžem len odporučiť.  

Nora J., 11. 2. 2021  

 

Hodina bola veľmi dobrá a dosť aj pomohla. Pani učiteľka mi veľmi dobre vysvetlila učivo. 

Hodina bola super a všetko prebiehalo ako malo.  

Laura K., 29. 11. 2020  

 

Dcéru doučovala chémiu, Má dobrý pedagogický prístup. Je skvelá a príjemná doučovateľka. 

Učivo z chémie vie vysvetliť jednoducho a zrozumiteľne. Odporúčam.  

Katarína H., 18. 10. 2020  

 

Pani Durisova pripravovala moju dceru na prestupove skusky z anglickeho jazyka na 

bilingualnu obchodnu akademiu, ktore dcera s prehladom urobila. Profesionalny pristup, 

perfektna priprava na hodinu, dcere sa hodiny pacia, nakolko su roznorode, nikdy sa nenudi. 

Obcas sme vyuzili aj moznost doucenia chemie, co bolo tiez vyborne. A dnes uz sa medzi 

ziakov pani Durisovej radim aj ja. Dakujeme a odporucame.  

Martina H., 28. 8. 2020  

 

p.Ďurišová doučuje ANJ oboch mojich synov, najskôr k nej dochádzali osobne, už asi pol 

roka ich doučuje cez skype. Na jej hodiny sa obidvaja veľmi tešia, je milá a veľmi trpezlivá, 

majú ju radi. Úroveň výučby je výborná, na hodiny je vždy pripravená, ich známky v škole sa 
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zlepšili. Po hodine ma vždy informuje čo prebrali, prípadne zopakovali. Má výborný 

pedagogický prístup, som veľmi spokojná a môžem ju len vrelo odporučiť.  

Alena H., 26. 8. 2020  

 

S doučovaním ANJ od pani Martiny Ďurišovej pre moju 11 ročnú dcérku som veľmi spokojná 

aj dcéra sa teší na hodinu no aj tomu že sama vidí to zlepšenie v ktorom ju veľmi výrazne 

pani učiteľka posunula. Jej doučovanie prebieha online a je to úplne super. Som spokojná s 

priebehom hodiny a milým prístupom pani učiteľky Začali sme s doučovaním cca v apríli no 

výsledky sú nad moje očakávania a myslím že sa bude naďalej len zlepšovať. Pripravenosť 

pani učiteľky na hodinu je vždy na 100% a oceňujem aj komunikáciu medzi nami všetko 

vysvetlí a preto som spokojná vrelo odporúčam pani Martinu Ďurišovú ďakujeme krásne a 

tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

Denisa Z. - 12. 8. 2020  

 

Po dlhom čase rozmýšľania ako sa učiť anglický jazyk som oslovila pani Martinu Ďurišovú. 

A bolo to najlepšie rozhodnutie. Po pár hodinách v súkromí sme prešli na skype hodiny, ktoré 

som si nevedela predstaviť a tie sú s ňou úplne plnohodnotné. Je vždy perfektne pripravená a 

hodina prebieha vždy podľa potrieb. Na každú hodinu sa teším. Je to človek na svojom 

mieste. Ďakujem a s radosťou budem pokračovať v zdokonaľovaní sa.  

Slávka H. - 24. 7. 2020  

 

S pani učiteľkou Ďurišovou som bola veľmi spokojná. Dcéra sa zlepšila v anglickom jazyku, 

zdokonalila sa v písaní, komunikácii, gramatike. Na pani učiteľke si cením jej profesionálny 

prístup. Na hodinu bola vždy 100% pripravená. Pani Ďurišovú môžem odporučiť každému 

kto sa chce zdokonaliť v anglickom jazyku.  

Nina S. - 20. 5. 2020  

 

Pani Ďurišová, veľmi pekne ďakujeme za doučovanie anglického jazyka, prípravu na 

maturitu. Maximálna spoľahlivosť, flexibilita a profesionalita. Hodiny boli prispôsobené k 

potrebám a vždy pedantne pripravené. Atmosféra veľmi príjemná. Maximálna spokojnosť a 

určite odporúčame. ĎAKUJEME.  

Marcela P. Marcela P. - 13. 5. 2020  
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Chcela by som sa podakovat p. Durisovej za doucovanie anglickeho jazyka. Bola som velmi 

spokojna s jej pristupom, pripravenostou na kazdu hodinu, flexibilitou a odbornostou. 

Individuálne hodiny prisposobene priamo k mojim potrebam. Jasne a zruzumitelne vysvetlena 

gramatika, pripravene rozne ulohy na precvicenie, caste konverzacie v anglictine, pri ktorych 

som sa citila velmi dobre a strach z rozpravania opadol. Na vsetkych hodinach som sa citila 

velmi prijemne a urcite sa k doucovaniu po materskej dovolenke vratim. Odporucam pre 

vsetkych.  

Zemanovicova M. - 25. 3. 2020  

 

K pani Ďurišovej som začal chodiť na doučovanie z chémie, keď som nastúpil na vysokú 

školu po dlhšej prestávke a potreboval som si nie len pripomenúť veci, ktoré som za tie roky 

zabudol ale aj prebrať a dovysvetlovať novú problematiku. S pani Ďurišovou sa mi vždy 

komunikovalo veľmi ľahko, čas doučovania sme vždy dohodli veľmi flexibilne a na našu 

hodinu bola vždy pedantne pripravená. Po pár hodinách s pani Ďurišovou som zvládol skúšku 

z chémie bez zaváhania na Áčko, začo som jej mimoriadne vďačný a už teraz sa teším na 

hodiny angličtiny, na ktoré sa ku nej chystám chodiť.  

Stano Z. - 10. 2. 2020  

 

Pani Ing. Durisovu urcite odporucam! Doucuje mojho syna chemiu. Vysvetluje naozaj 

zrozumitelne a ma uzasny pristup. Som za jej pomoc naozaj vdacna, pomohla zlepsit synove 

vysledky.  

Zuzana N., Oliver N. - 7. 1. 2020  

 

Som veľmi rada, že som si Vás našla. Neviem ako sa Vám to podarilo, ale začala som mať 

angličtinu veľmi rada :) a to som večne začínala ... Vaše hodiny odporúčam. Vážim si na Vás 

zodpovedný a precízny prístup, hodiny sú pútavé. Ďakujem za množstvo inšpirácií a 

materiálov, ktoré mám od Vás. Teším sa na ďalšiu hodinu ...  

Monika Sevillanamonika - 22. 10. 2019  

 

Ak hľadáte učitelku angličtiny, tak už nehľadajte. Pani Ďurišová je úžasná pani učiteľka 

angličtiny, každému ju doporučujem, nech máte akýkoľvek problém, vždy vás perfektne 

naučí aj poradí, pomôže vám posunúť sa ďalej. Ďakujem za super výuku. DOPORUČUJEM!  

Monika Monika Ď. - 3. 9. 2019  
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Chcem aj ja poďakovať Pani Ďurišovej za profesionalny pristup . Doučovala môjho syna 

chemiu a boli sme s ňou spokojny. Je priatelska a milá aj synátor si ju chválil a tešil sa na ňu. 

Ešte raz ďakujeme.  

Marcela L. - 30. 8. 2019  

 

Chcem veľmi pekne poďakovať Ing. Ďurišovej za doučovanie angličtiny môjho syna v tomto 

školskom roku . Našla som si ju na základe referencií a s radosťou môžem skonštatovať, že je 

to veľmi skvelá doučovateľka. Maximálna spoľahlivosť, flexibilita, precíznosť proste super. 

Je radosť vidieť ak sa syn teší na hodiny angličtiny. Tešíme sa aj na ďalší školský rok. Za mňa 

maximálna spokojnosť a vrelo ju odporúčam :)  

Skarlet K. - 28. 6. 2019  

 

Pani Ing. Ďurišová učí môjho syna chémiu. Sme maximálne spokojní za jej skvelý, 

profesionálny a individuálny prístup. Jej hodiny pomohli zlepšiť synov prospech. Môžem len 

odporučiť.  

Ingrid J. - 18. 6. 2019  

 

P. Ďurišová doučuje syna chémiu v ang. jazyku od septembra minulého roka. Keď som 

hľadala doučovanie pre syna, bola prvá, ktorú som oslovila. A dobre som urobila. Syn sa 

neuveriteľne zlepšil, pripravoval sa na hodiny, čo pri ňom znamená, že presne vedela ako s 

ním treba pracovať, nakoľko príprava na hodiny nie je jeho silnou stránkou, dohodli si vždy 

tému, pripravila študijné materiály, v prípade ak syn pozabudol informovať dopredu o 

preberanej téme, vždy ma kontaktovala, čo mi nesmierne vyhovovalo, lebo som len 

pripomenula a veci sa pohli : ) Vie naozaj učiť, je pedantná, spoľahlivá, komunikácia s ňou je 

bezchybná, rýchla (ak sme niečo potrebovali aj mimo určených hodín), ochotná ... 

Jednoducho som jej vďačná, že môj syn už nevraví "odporná chémia", ale "chémia je v 

pohode". Naozaj ju môžem len odporučiť, neverila som až v také zlepšenie u syna, ale ona to 

dokázala.  

Sylvia K. - 10. 6. 2019  

 

K p. Durisovej chodi na anglicky jazyk dcera. Uz od predskolskeho veku chodila na anglicky 

jazyk (happy english), nasledne na ZS od 1. triedy mali anglictinu + raz tyzdenne chodila do 

jazykovej skoly na skupinovy kurz. Dcera mala dostacujucu anglicku slovnu zasobu , zvladala 

angl. gramatiku, ale hladali sme ako zlepsit konverzaciu, aby sa nebala hovorit po anglicky, 

aby ziskala istotu rozpravat / diskutovat po anglicky. Na konci 6. Rocnika ZS, zacala dcera 

intenzivne chodit pocas letnych prazdnin najma na anglicku konverzaciu k p. Durisovej (jeden 
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na jedneho), dcera bola spokojna s kvalitou / formou, tak pokracujeme v pravidelnych 

konverzacnych hodinach aj pocas skolskeho roka. Z pohladu rodica : preciznost, spolahlivost, 

ochota prisposobit hodiny, vyborna spätna väzba vzdy ked som sa informoval ako im to ide. Z 

pohladu dcery : tesi sa na hodiny, je vzdy spokojna s tym ako prebiehala hodina, doma si 

aktivne / rada opakuje ulohy z kurzu. Urcite p. Durisovu doporucujem vsetkym zaujemcom o 

kvalitne doucovanie / konverzaciu v anglickom jazyku.  

Branislav G. - 26.2.2019  

 

P. Ďurišová je skvelá, doučovala moju dcéru chémiu a boli sme veľmi spokojné, je veľmi 

milá a vie výborne vysvetliť učivo, konečne sa dcéra nebojí v škole na hodine chémie a 

všetkému učivu rozumie. Skvelý prístup a hlavne viditeľné výsledky. Vrelo odporúčam  

Lenka V. - 19.1.2019  

 

Pani Ďurišová ma doučuje anglický jazyk. Som nadmieru spokojná. Je veľmi milá, príjemná, 

spoľahlivá. Moje obavy rozprávať anglicky opadli hneď po prvých minútach konverzácie, 

pred pani učiteľkou sa vôbec nehanbím komunikovať. Vždy je na hodiny pripravená, má 

veľmi veľa materiálov, takže hodiny sú vždy pestré. Angličtinu si tak precvičujem a učím aj 

inou formou ako som bola zvyknutá v škole. Hodiny nikdy nie sú jednotvárne, čo oceňujem, 

pretože takto sa vždy teším na ďalšie doučovanie a hlavne ma to celé baví. Vážim si, že je 

ochotná sa prispôsobiť mojim potrebám, môžem si vybrať akúkoľvek tému konverzácie alebo 

čo potrebujem precvičovať z gramatiky. Jej prístup je veľmi profesionálny. Na všetky moje 

dotazy je schopná pohotovo odpovedať. Každému môžem p. Ďurišovú len odporučiť.  

Dominika K. - 21.10.2018  

 

Pani učiteľku rozhodne odporúčam. Je veľmi milá a príjemná, takže ak aj je nejaká tréma 

hovoriť po anglicky pred druhými pred touto pani učiteľkou rozhodne opadne. Pružne reaguje 

na všetky potreby svojich študentov. Na hodiny je vždy riadne pripravená a disponuje 

rozličnými, zaujímavými učebnými materiálmi. Jej angličtina je na vysokej úrovni. Je veľmi 

ochotná a flexibilne reaguje takže si hodiny môžete prispôsobiť podľa svojho programu. Je 

veľmi pohotová a odpíše vám ihneď na vaše požiadavky. Materiály k nasledujúcej hodine 

posiela včas takže sa máte dosť času pripraviť na ďalšiu hodinu. Okrem anglického jazyka, 

ktorý je na vysokej profesionálnej úrovni má pani učiteľka aj množstvo iných poznatkov, 

všeobecný rozhľad takže hodiny s ňou budú veľkým prínosom a obohatením.  

Jana H. - 21.7.2018  
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p. Ďurišová ma doučuje AJ, je milá, príjemná a úžasná žena s vynikajúcim prístupom, na 

hodiny vždy pripravená. Má veľmi dobré skúsenosti, jazyk ovláda na vysokej úrovni. Už po 

dvoch doučovacích hodinách konverzáciu a vôbec celé doučovanie prispôsobila mojim 

potrebám. Hodiny s ňou sú zaujímavé, vždy sa teším, cítim sa príjemne a hlavne nemám 

strach. Ochotne zodpovedá na moje otázky, všetko super vysvetlí a pripraví rôzne študijné 

materiály. Som veľmi spokojná, cítim zlepšenie, za všetko veľké ĎAKUJEM i za trpezlivosť 

so mnou. Odporúčam všetkým... Vďaka Vám, p. Ďurišová  

Marcela J. - 17.7.2018  

 

Určite odporúčam! Pani Martina doučuje syna stredoškolskú chémiu v anglickom jazyku. 

Dokonalý prístup, perfektná príprava, zrozumiteľné vysvetlenie učiva a samozrejme aj 

výborné výsledky. Lepšiu učiteľku len ťažko nájdete. Pani učiteľka na vysokej profesionálnej 

úrovni s pochopením pre individuálne potreby žiaka. Veľká vďaka.  

Alica P. - 14.6.2018  

 

Odporúčam, veľmi profesionálny a zároveň srdečný prístup. Vďaka pani Ďurišovej som 

dosiahla výborné výsledky z maturity. Z ústnej časti z anglického jazyka úroveň B2 som 

zmaturovala za 1. Taktiež aj moja gramatika sa zlepšila.  

Natália H. - 4.6.2018  

 

Precizna priprava na jednotlive hodiny, prikladny pristup, vysoka flexibilita a prisposobenie 

casu. Urcite odporucam  

Marián M. - 18.5.2018  

 

S Pani Ďurišovou som veľmi spokojná. Prispôsobí sa vždy žiakovi a povzbudí ho. Opraví 

hneď chyby. Vrele odporúčam.  

Margita S. - 10.5.2018  

 

Pani učiteľka mi znovu s radosťou vrátila chuť sa učiť novým veciam v Anglickom jazyku, 

vždy spoľahlivo pripravená na vyučovaciu hodinu, mnoho krát sa dokázala prispôsobiť 

môjmu času. Teší ma aj z toho, že každú hodinu si môžem sama určiť akej téme sa budeme 

venovať alebo čo ešte potrebujem do vysvetľovať. Som za jej prácu veľmi vďačná!! :)  

Natália M. - 22.4.2018  
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Pani Ďurišová vie vysvetliť učivo z chémie jednoducho, zrozumiteľne a názorne. Má dobrý 

pedagogický prístup.  

Miroslav T. - 11.4.2018  

 

Pani Ďurišová je výborná učiteľka, pre doučovanie môjho syna, tá najlepšia voľba. 

Usmievavá a zároveň profesionálne pripravená na každú hodinu. Po skončení každej 

doučovacej hodiny dostanem podrobné informácie o preberanom učive a zhodnotenie v čom 

sa syn zlepšil a na čom ešte potrebuje popracovať. Pani učiteľka má môj a aj synov rešpekt. 

Pani Ďurišovú môžem odporúčať, všetkým. Od septembra plánujem prihlásiť na doučovanie 

aj druhého syna.  

Dana V. - 9.4.2018  

 

Ak sa chcete naučiť angličtinu s dôverou sa obráťte na Ing. Martinu Ďurišovú. Jej vysoko 

profesionálny prístup, dokonalá príprava a citlivý prístup k nám študentom, v zrelom veku, je 

zárukou úspešného zvládnutia anglického jazyka. Určite ju doporučujem všetkým záujemcom 

o kvalitnú výuku AJ.  

Peter P. - 12.3.2018  

 

Sme absolútne spokojní a vrele doporučujeme, dakujeme. Chemia  

Branislav B. - 9.3.2018  

 

Pani Ďurišová, je skutočne učiteľka srdcom aj dušou, jej profesionálny prístup je na vysokej 

úrovni, na každú hodinu je pripravená a učivo vie presne vysvetliť. Hodiny sú zaujímavé a 

dynamické. Učivu sa venuje podľa individuálnej potreby. Dcéra je veľmi spokojná, získava 

istotu v komunikácii, písaní, gramatike ..... Pani Ďurišovú, odporúčam, každému a v každom 

veku, kto sa chce naučiť, alebo zdokonaliť v angličtine. Spokojnosť na 100%.  

Adriana V. - 18.1.2018  

 

S pani ucitelkou som velmi spokojna dcerka sa o moc zlepsila v skole v anglickom jazyku 

vyhovuje nam velmi forma ucenia Vanesska chodi aj s radostou na doucovanie a aj ochota a 

spolahlivost p. ucitelky Durisovej je vynikajuca velmi pekne dakujeme a urcite odporucam 

vsetkym ktory sa chcu zdokonalit alebo doucit svoje deti ked my vieme ine jazyky a nevieme 

ich doucit...  
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Vladka S. - 19.12.2017  

Táto pani učiteľka je tá, ktorú mi azda prinieslo samo nebo. Bol som i v škole v anglickom 

Cambrigei a môžem porovnať veľmi dobre jej kvalitu. Pôsobí nenápadne a s veľkou istotou a 

presnosťou odhadne to, čo potrebujete v doučovaní. Naviac pracuje pre vás nad rámec vášho 

času, keď vy nie ste u nej na hodine. Je múdra, spoľahlivá a výborne prispôsobivá na 

vyučovania ,, one to one". Neodišiel by som od nej, pretože viem, že sa ku nej už naspäť 

nedostanem kvôli jej zaneprázdnenosti s inými žiakmi.  

Michal T. - 3.12.2017  

 

Čo si na pani Ďurišovej cením je jej spoľahlivosť, precíznosť a flexibilita. Teší ma, že pani 

Ďurišová pripravuje materiály na jednotlivé hodiny podľa mojich požiadaviek. Hodiny sú 

dynamické a vedené v priateľskom duchu. S pani Ďurišovou som spokojná a vrelo ju 

odporúčam každému, kto sa chce zdokonaliť v anglickom jazyku. PS: Ide to aj z pohodlia 

domova ako mne.  

Jarmila U. - 23.11.2017  

 

P. Ďurišová má profesionálny prístup, je vidieť, že má za sebou roky skúseností. Jej príprava 

je vždy pedantná, dá sa dohodnúť na téme na ďalšiu hodinu - či už je to odborná téma alebo 

nezáväzné rozhovory. V rozhovoroch kombinujeme AJ aj SJ, čo oceňujem pri zlepšovaní 

mojej úrovne. Výučba prostredníctvom Skype je pohodlná. Pani Ďurišová tiež ponúka 

množstvo materiálov ku štúdiu. Za mňa spokojnosť a určite odporúčam pre všetkých, ktorí 

chcú zlepšiť svoje jazykové schopnosti :)  

Michaela J. - 20.11.2017 

 

p.Ďurišová doučuje môjho syna angličtinu, syn študuje na Letecko-technickej škole v TN a 

angličtinu potrebuje ako soľ. Kvalita doučovania na špičkovej úrovni, maximálna spokojnosť, 

v priebehu polroka výrazne zlepšený prospech. v ďalšom školskom roku samozrejme 

pokračujeme v doučovaní. pani Ďurišovú maximálne odporúčam!! 

Veronika L. 

 

 


