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Polointenzívne kurzy anglického jazyka 

 

(všetky vedomostné stupne) 

 

Kurzy sú zamerané na rozvoj a upevňovanie jazykových zručností v ústnom i písomnom prejave. Prebiehajú 
v moderných klimatizovaných priestoroch, vybavených potrebnou didaktickou technikou s možnosťou využitia WIFI free 
zóny. Výučbu vedú skúsení učitelia anglického jazyka, vo vyšších stupňoch zahraniční lektori.  

Kurzy sú určené pre: 
 začiatočníkov / elementary – A1   stupne 1a, 1b 
 mierne pokročílých / pre-intermediate – A2  stupne 2a, 2b, 3a, 3b  
 stredne pokročilých / intermediate – B1  stupne 4a, 4b, 5a, 5b 
 pokročilých / upper-intermediate – B2  stupne 6a, 6b 
 príprava na Cambridgeský certifikát FCE - B2 stupne 7a, 7b 
 
Organizačné podmienky štúdia: 

- akademický rok je rozdelený do troch trimestrov 
- trimester = 12 týždňov výučby, spolu 48 vyučovacích hodín (45 min.) 
- počet hodín môže byť ovplyvnený počtom štátnych sviatkov, kedy sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza 
- vyučovanie sa uskutočňuje prezenčnou formou: 2x2 vyučovacie hodiny týždenne,  
- termín: pondelok a streda alebo utorok a štvrtok v čase 15:00-16:30, 16:30-18:00, 18:00-19:30 
- počet osôb v skupine ja maximálne 8, pri nižšom počte osôb v skupine než 5 je cena dohodou 
- do jednotlivých vedomostných stupňov sú poslucháči zaraďovaní na základe výsledkov vstupných testov. 

Testy sú bezplatné a možno ich urobiť po dohode priamo na jazykovom oddelení V.A.J.A.K. 
 
Forma ukončenia: 

- na záver každého trimestra robia poslucháči postupový test, úspešné absolvovanie ktorého je podmienkou na 
pokračovanie vo vyššom vedomostnom stupni; poslucháči dostanú potvrdenie o absolvovaní 

- po ukončení stupňov 1b, 3b, 5b a 6b a príslušných skúškach získavajú úspešní absolventi Certifikát o ovládaní 
jazyka na úrovni A1, A2, B1, B2 

- po ukončení 6. stupňa majú študenti možnosť navštevovať prípravný kurz a uchádzať sa o medzinárodné 
certifikáty v zahraničných skúšobných centrách 

 

Časový rozsah kurzu: 48 vyučovacích  hodín (jeden trimester) 
 

Účastnícky poplatok:     153 €  stupne 1a – 6b   
   180 €  stupne 7a – 7b 

    
ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti 

  
Účastnícky poplatok zahŕňa: 

- dohodnutý počet vyučovacích hodín 
- vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu 
- doplnkové študijné materiály pripravené lektorom 

 
Účastnícky poplatok nezahŕňa: 

- základnú študijnú literatúru 
- poplatky za medzinárodné skúšky 

 
Akademický rok  

 

 jesenný trimester:  september - december 
 zimný trimester:  január - marec 
 jarný trimester:  apríl - jún 
 
 
Registrácia: Prihlášky prosíme zaslať /e-mailom, poštou/ na horeuvedenú adresu.  
                      Po ukončení registrácie študenti dostanú pozvánku.  
 
Bližšie informácie: Mgr. Marta Federičová, mobil: 0948/339 354, e-mail: jazyky.tt@vajak.sk. 
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Konverzačné kurzy anglického jazyka 

 

(všetky vedomostné stupne) 

 

Kurzy konverzácie rozvíjajú a upevňujú už nadobudnuté jazykové zručnosti poslucháčov v ústnej 
komunikácii. Navrhnuté tematické zameranie je možné prispôsobiť požiadavkám a očakávaniam účastníkov. 
Absolvent kurzu si výrazne obohatí slovnú zásobu a získa istotu a pohotovosť v komunikácii.  Výučba 
prebieha v moderných klimatizovaných priestoroch, vybavených potrebnou didaktickou technikou 
s možnosťou využitia WIFI free zóny. Výučbu vedú skúsení učitelia anglického jazyka, vo vyšších stupňoch 
zahraniční lektori.  

 
Kurzy sú určené pre: 
   začiatočníkov / elementary – A1    
   mierne pokročilých / pre-intermediate – A2    
   stredne pokročilých / intermediate – B1   
   pokročilých / upper-intermediate – B2  
 

Časový rozsah kurzu: model 2x2: 48 vyučovacích hodín (jeden trimester) 

   model 1x2: 24 vyučovacích hodín (jeden trimester) 

  
Organizačné podmienky štúdia: 

- akademický rok je rozdelený do troch trimestrov 
- trimester = 12 týždňov výučby, spolu 48/24 vyučovacích hodín (45 min.) 
- počet hodín môže byť ovplyvnený počtom štátnych sviatkov, kedy sa nevyučuje a výučba sa 

nenahrádza 
- vyučovanie sa uskutočňuje prezenčnou formou: 2x2/1x2 vyučovacie hodiny týždenne,  
- termín: pondelok a streda alebo utorok a štvrtok v čase 15:00-16:30, 16:30-18:00, 18:00-19:30 
- počet osôb v skupine je maximálne 8, pri nižšom počte osôb v skupine než 5 je cena dohodou 
- do jednotlivých vedomostných stupňov sú poslucháči zaraďovaní na základe výsledkov vstupných 

testov. Testy sú bezplatné a možno ich urobiť po dohode priamo na jazykovom oddelení 
V.A.J.A.K. 

 
 

Účastnícky poplatok:    157 €  model 2x2   
       80 €  model 1x2 
   

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti 

 
Účastnícky poplatok zahŕňa: 

- dohodnutý počet vyučovacích hodín 
- vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu 
- študijné a doplnkové materiály pripravené lektorom 

 
Akademický rok  

 

 jesenný trimester:  september - december 
 zimný trimester:  január - marec 
 jarný trimester:  apríl - jún 
 

Registrácia: Prihlášky prosíme zaslať /e-mailom, poštou/ na horeuvedenú adresu.  
                      Po ukončení registrácie študenti dostanú pozvánku poštou.  
 
Bližšie informácie: Mgr. Marta Federičová, mobil: 0948/339 354, e-mail: jazyky.tt@vajak.sk. 
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ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA  DO  JAZYKOVÉHO KURZU 
 
 
 

 
Meno, priezvisko, titul: ....................................................................................................................................................... 
 
 
Dátum narodenia: ........................................................   Miesto  narodenia: .................................................................... 
 
 
Adresa bydliska: .................................................................................................................... PSČ: .................................... 
 
 
e-mail: ............................................................................................... tel. č.: ......................................................................... 

 

 

Zamestnávateľ (uveďte v prípade, že kurz hradí zamestnávateľ a na základe pozvánky pošlite objednávku) 

 

Názov:.............................................................................  Adresa: ......................................................................................... 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Prihlasujem sa do jazykového kurzu............................................................................................................... 

 

 

Stupeň:...........................................................   Cena: ........................................................... 
 
 
Preferovaný termín prosíme vyznačiť “x“ v príslušnom políčku 
 

 
trimester 
 

 
jesenný 

 

  
zimný 

 

  
jarný 

  

 

 
kombinácia dní 

 
pondelok + streda 

  
utorok + štvrtok 

   

 
čas 

 
15:00-16:30 

  
16:30-18:00 

  
18:00-19:30 

 

 
 
1.  Akadémia Komenského, o.z. stanovuje tieto podmienky vrátenia poplatku za kurz  a storno poplatky: 

a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok na vrátenie celého poplatku 
     b) storno poplatok v prvom týždni výučby 20% z ceny kurzu 
 c) v druhom a ďalších týždňoch výučby až do ukončenia nárok na vrátenie časti poplatku zaniká 
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť. 
 
Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi. 
 
 
 
Dňa: ..............................................  
 
                               ...........................................
                                                                             podpis 
 
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky 
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