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Ľubomír Balogač, B.A., nar. 1970, od r. 1996 po 5-ročnom pobyte v Londýne poskytuje služby v
anglickom jazyku. Bachelor of Arts (BA) - The Open University (Anglický jazyk a literatúra),
Certificate in Advanced English (CAE) C1, Certificate of proficiency in English C2, "Diploma in English
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Napísali:
Sent: 21.10 2012
Vazeny pan Balogac,
Hodiny anglictiny boli vzdy v prijemnej a uvolnenej atmosfere a preto som sa na ne tesil, aj ked nie vzdy sa mi chcelo. Nebral som to len ako ucenie cudzieho jazyka
ale aj ako priatelske rozhovory az som zabudol ze rozpravam inym jazykom a nerozmyslal som nad tym len plynule hovoril. Dokazom Vasich kvalit je aj moj certifikat
FCE, ktory som uspense ziskal v lete 2012 a bol som s Vasou pomocou vyborne pripraveny. Takisto aj moj momentalny pobyt v USA je ovela lahsi ked som sem prisiel
s dobrou urovnou anglictiny, ktoru som nadobudol hlavne vdaka nasim stretnutiam.
Velka vdaka, som rad ze som Vas spoznal a tesim sa aj na dalsie lekcie,
Ivan Sabo
------------------------------------------------Sent: 18.9.2012-SMS
Dobry den, chcem sa vam velmi pekne podakovat za vas cas, energiu a trpezlivost, ktoru ste mi venovali a hlavne dakujem zato co ste ma naucili :):) zmaturovala som
a bola som pochvalena za skvelu odpoved. Dakujem. Rybarova
------------------------------------------------Sent: 10. 07 2012
Vážený pán Balogáč,

dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala za Vaše hodiny angličtiny pre mojich synov.

Už sme si zvykli za tých 5 rokov ako na samozrejmost, ze moji synovia jedenkrát do týždňa chodia k Vám na „debatu”. Nie je lepšia vizitka pre učiteľa ako to, keď
študenti bez problémov spravia skúšky na najvyššej úrovni a tešia sa na vyučovacie hodiny. Vy ste to dokázali a obidvaja moji synovia zvládli skúšky CAE úroveň C1
bez zaváhania už v maturitnom ročníku.

Ďakujem Vám za Váš vysoko profesionálny prístup, nie je jednoduché učiť teenagerov.

Prajem Vám, aby Vám vydržala Vaša trpezlivosť a chuť vzdelávať svojich študentov ako aj seba samého.

S pozdravom a so želaním veľa úspechov

Alžbeta Ďurecová

------------------------------------------------Sent: 26. máj 2012
Pán Balogáč,
na Vaše hodiny angličtiny som vždy chodil s radosťou lebo ste vždy vytvorili príjemné posedenie, a ukázali ste mi, že angličtina sa dá učiť efektívne aj zábavnou cestou.
O efektívnosti vašich hodín svedčí aj to, že som prešiel certifikát CAE aj napriek slabej kvalite hodín angličtiny v škole. Taktiež som pri Vašich hodinách ocenil, že sme
nemuseli ísť podľa sktriktných sylabov, aj keď čo sa týka prípravy na certifikát sme sa ich nakoniec držať museli. Zrejme to táto príprava vyžadovala.
s pozdravom Váš ex-študent
Peter Ďurec
------------------------------------------------Sent: 11. máj 2004 14:23
Subject: Podakovanie
... Vysoko ocenujem Vas seriozny a profesionalny pristup a sluzby, ktore ste mi viac ako 7 rokov poskytovali pri vyucbe anglictiny. ... sa Vam podarilo mi nabit vela
uzitocneho do palice, co teraz mozem zurocovat v praci pri pouzivani anglictiny v dennej praxi.
Lehotsky
Vykonny riaditel, Predseda predstavenstva
------------------------------------------------Sent: Monday, May 21, 2007 7:44 AM
Dobry den p. Balogac
... Ja som bola spokojna lebo v skole su znamky s anglictiny na dobrej urovni a preto by som bola rada aby ste pocitali s nami aj na buduci skolsky rok.
Kubisova
------------------------------------------------Sent: Monday, July 02, 2007 11:34 PM
dakujem za prijemne privitanie a aj prijemne prostredie a atmosferu, ktoru ste vytvorili. Verim, ze Vasa vyuka bude pre mna prospesna a uspesna. Tiez vyuka spojena
s golfom bude urcite niecim novym, co rad privitam a uz davnejsie som na to nemal cas.
Mario
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