
 
 
 
Ponúkame Vám tieto typy kurzov:  
 

 
Kurz všeobecnej angličtiny  
 
Tento kurz je zameraný na bežné používanie anglického jazyka. Umožňuje všeobecné rozšírenie 
vedomostí angličtiny bez konkrétnej špecializácie vo svojom formálnom i neformálnom štýle. Kladie 
dôraz na všetky hlavné časti tohto jazyka - konverzáciu, písanie, odposluch, čítanie.  
 
Kurz obchodnej angličtiny 
  
Svojim obsahom sa tento typ kurzu odporúča tým, ktorí angličtinu potrebujú uplatniť v práci, 
 v obchodnom styku, ako i tým, ktorých daná problematika zaujíma a chcú sa naučiť novú slovnú 
zásobu 
 v danej oblasti a zároveň si rozšíriť i svoje zručnosti v obchodnej komunikácii.  
 

Konverzačný kurz  
 
V tomto kurze sa naučíte rozprávať bez zábran, s istotou a sebavedomím. Je určený hlavne pre 
študentov od úrovne A2 – B2, teda pre tých, ktorí už majú nejaké tie základy angličtiny. Pozornosť 
 sa zameriava na porozumenie hovorenému slovu a schopnosť pohotovo reagovať. Vieme, že najlepší 
spôsob ako sa naučiť rozprávať, je predsa veľa rozprávať a tu budete mať na to priestor.  
 

Prípravný kurz  
 
Kurz týkajúci sa pobytu/štúdia v zahraničí Vás oboznámi s najbežnejšie používanými frázami 
ako i s hovorovou angličtinou, s ktorou sa stretnete v domácom prostredí v anglicky hovoriacej krajine. 
Témy sú zamerané na bežný každodenný život, zamestnanie a svet okolo vás, v ktorom sa budete 
nachádzať. Taktiež sa naučíte ovládať novú slovnú zásobu, ktorú využijete v kontakte na tamojších 
úradoch.  
 

Kurz on-line cez Skype  
 
Tento moderný jazykový kurz Vám umožní študovať angličtinu odkiaľkoľvek. V rámci 90 minútových 
vyučovacích hodín si môžete precvičiť rozprávanie, doplniť si slovnú zásobu, naučiť sa správne používať 
gramatiku, prípadne sa môžete zamerať na jednotlivé témy z každodenného života, ktoré vás 
zaujímajú, napríklad: Moja rodina, Na letisku, V reštaurácii, Pracovný pohovor - Interview atď.,  
 
 
Aký kurz by vyhovoval Vám?  
 

 
Kurz pre jednotlivca  
 
Výhodou tohto kurzu je, že celá pozornosť počas výučby je zameraná len na jedného študenta,  
ktorý má možnosť rýchlejšie napredovať tým, že nie je obmedzovaný inými zo skupinky.  
ZŤP uchádzačom, ktorí majú záujem o tento kurz, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu  
zúčastňovať sedení ponúkame možnosť výučby u nich doma alebo on-line výučbu cez Skype. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kurz pre dvoch  
 
Ak ste dvaja kolegovia, spolužiaci alebo kamarátky na rovnakej vedomostnej úrovni, prípadne máte 
záujem študovať v kurze len pre dvoch, tak potom tento kurz by mohol byť tým, čo hľadáte.  
 
 
 
Kurz skupinka  
 
Malé skupiny tvorené počtom 3-5 študentov sú efektívne. Tento kurz umožňuje individuálny prístup 

lektora k študentom a taktiež Vám poskytne dostatočný časový priestor na sebarealizáciu. 

 


