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Za našim úspechom sú najmä lektori, s ktorými spolupracujeme. Vyberáme si iba vysoko
kvalifikované, skúsené a rozhľadené osobnosti. Chceme, aby každá hodina bola nielen
príležitosťou na zdokonalenie jazyka, ale aj na vzájomné rozšírenie obzorov. 

Pri výbere lektora pre konkrétneho klienta okrem klientových požiadaviek zohľadňujeme aj
jeho jazykovú zdatnosť, záujmy a ciele, ktoré si vytýčil. 

 

 Elite Language Services vám pomôžu dosiahnuť ÚSPECH.

ANGLIČTINA NEMČINA FRANCÚZŠTINA SLOVENČINA RUŠTINA INÉ JAZYKY?

INÉ SLUŽBYCOPYWRITINGPREKLADYKOREKTÚRY

Elite. To je profesionálny tím skúsených lektorov na
čele s americkým zakladateľom firmy Davidom
Rubinom. Výučbe jazykov a odbornému jazykovému
poradenstvu sa na Slovensku venujeme od roku
2010. Ťažiskom našich aktivít je jazyková výučba,
ale prichádzame aj s novými službami, ktoré s
jazykmi priamo či nepriamo súvisia.  
Úspešné desaťročné fungovanie na trhu a najmä
spätná väzba od klientov nám potvrdzujú,  že to, čo
robíme, robíme dobre.  



 PRÁVNICKÁ 
ANGLIČTINA

Jazykový kurz vám pripravíme na mieru. Môžete si vybrať skupinový alebo individuálny
formát, a nastaviť frekvenciu hodín, ako aj deň a čas  ich konania. Individuálne kurzy
sú najintenzívnejšie – poskytujú najviac priestoru na zlepšenie konkrétnych aspektov
jazyka.

Pre zamestnancov pripravíme hodiny angličtiny zamerané na odvetvie, v
ktorom vaša firma pôsobí. Štruktúra a obsah výučby sú zostavené tak,  aby
korešpondovali s pracovným zameraním alebo konkrétnymi záujmami
klienta. Finančníctvo, právo, IT, nehnuteľnosti –  to sú len niektoré zo
segmentov, v ktorých sa v rámci jazykovej výučby už roky pohybujeme.

S klientami z právnickej oblasti sa venujeme problematike zmlúv,
pracovného práva či práva obchodných spoločností. Každá hodina
právnickej angličtiny znamená osvojenie si odbornej slovnej zásoby a
jazykových zručností, potrebných pre všetky aspekty právnickej praxe.
Kurzy právnickej angličtiny sú určené pre tých, ktorých angličtina dosahuje
minimálne úroveň pokročilý (B2).

 FINANČNÁ
ANGLIČTINA

Kurz je určený najmä tým, ktorí pracujú v oblasti finančníctva a účtovníctva,
prípadne súvisiace odbory študujú. Keďže ide o angličtinu s odbornejšou
terminológiou, pre absolvovanie kurzu je potrebná znalosť všeobecnej
angličtiny minimálne na úrovni pokročilý (B2). Tak ako pri všetkých našich
kurzoch, aj pri hodinách finančnej angličtiny radi zohľadníme individuálne
požiadavky aj pokiaľ ide o užšie špecializované témy.   

Jazykové vzdelávanie

Angličtinu u nás vyučujú tzv. native speakeri z
anglicky hovoriacich krajín, ale aj profesionálni
slovenskí lektori. Tí sú dobrou voľbou najmä pre
začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí potrebujú
dobre porozumieť základným gramatickým javom.
V záujme čo najvyššej efektívnosti je ale základným
komunikačným jazykom na hodinách najmä
angličtina. 
Všeobecná, obchodná či právnická angličtina sú u
klientov najobľúbenejšie typy kurzov. Ak máte
záujem o angličtinu s iným zameraním, radi pre vás
kurz zariadime. 

 ANGLIČTINA

 KORPORÁTNA
ANGLIČTINA



NEMČINA

Ponúkame kurzy všeobecnej nemčiny, ale radi
zabezpečíme aj špecializované zameranie podľa
individuálnych potrieb. Kvalitní lektori sú u nás aj
v prípade nemčiny samozrejmosťou.

Elite ist hier für Sie!

Hodiny francúzštiny u nás vedú profesionálni
lektori s dlhoročnými skúsenosťami. Naše kurzy
francúzštiny sú perfektné pre korporátne
prostredie, ale aj pre jednotlivcov. Ako všetky
naše služby, aj kurzy francúzštiny sú kompletne
prispôsobené potrebám konkrétneho klienta. 
Každá hodina je skutočným francúzskym zážitkom. 

Elite est ici pour vous!

FRANCÚZŠTINA

SLOVENČINA

Krásna a ľubozvučná, no proste ľúbime ju! Ak
slovenčina nie je vašim rodným jazykom a chceli
by ste sa ju naučiť, radi vám pomôžeme.

Elite je tu pre Vás!

RUŠTINA

Abeceda niektorých jazykov dá riadne zabrať, ale
práve vďaka tomu sú také jedinečné. Napríklad taký
jazyk cárov. Vyskúšajte! 

Elite здесь для вас!

Ak máte záujem o iný typ kurzu alebo služby, kontaktujte nás prosím. ?



Ostatné jazykové služby
Jazyky nielen učíme. Naplno ich využívame aj v rámci ďalších ponúkaných služieb.
Potrebujete text preložiť, upraviť či vytvoriť nový? Obráťte sa na nás. 

KOREKTÚRY

Pozrieme sa na vaše texty, skontrolujeme gramatiku a
štylistiku a navrhneme potrebné zmeny.

Anglické texty vám radi skontrolujú naši šikovní native
speakeri. Ak potrebujete skontrolovať a upraviť právnický text,
úlohy sa ujme náš šéf David Rubin, Esq.

COPYWRITING

Naši kreatívni copywriteri si poradia so zadaniami od výmyslu
sveta. Vedia napísať produktové popisy na e-shop, vytvoriť
zmysluplný článok na blog, ale aj pútavé príspevky na
sociálne siete. A to všetko aj v angličtine. 

Vyhotovíme profesionálne preklady textov z a do rôznych
jazykov. Garantujeme preklad gramaticky, fakticky a štylisticky
správny, ktorý plní svoj účel a zároveň sa dobre číta. PREKLADY

JAZYKOVÝ
AUDIT

Jazykový audit preverí úroveň znalostí z cudzieho jazyka.
Táto služba je obzvlášť vhodná pre klientov, ktorí chcú po
dlhšej pauze v štúdiu jazyka pokračovať. Jazykový audit často
využívajú aj zamestnávatelia, ktorí chcú získať komplexný
prehľad o jazykovej zdatnosti zamestnancov.  
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