
Dotazník o absolvovanom jazykovom pobyte                 

 
Prosím o vyplnenie nižšie uvedených otázok o absolvovanom jazykovom kurze v zahraničí. Vždy sa snažíme 
zlepšovať naše služby a odstraňovať prípadné nedostatky podľa skúseností a predstáv klientov. Táto forma 
spätnej väzby je pre nás veľmi cenná a vopred ďakujeme za Vašu ochotu a čas venovanú vyplneniu dotazníka.  
Navyše, ak nám zašlete vyplnený dotazník, tak pri budúcej objednávke získate zľavu vo forme odpustenia 
manipulačného poplatku 30 €.  

 
Ing. Jolana Kürtiová, TRAWELL Service 
 

Vybavovanie pobytu 

Škola v ktorej ste absolvovali jazykový kurz: CLUBCLASS - Malta 

Boli informácie poskytnuté našou agentúrou dostatočné?                 áno          nie   

Komentár: 

V prípade, že sme Vám zabezpečovali dopravu, boli ste s ňou spokojný?              áno     nie   

Komentár: bez dopravy 

 

Ubytovanie 

Boli ste spokojný s ubytovaním?          áno          nie   

Komentár: ubytovanie nebo najhoršie, no neposkytovalo beyplatné Wi-Fi pripojenie, slabšie vybavená 
kuchyňa a extra spoplatnená práčovňa (6 eur za jedno pranie) 

 

Vyhovovala Vám miestna strava:          áno          nie   

Komentár: stravoval som sa väčšinou samostatne 

 

Koľko Vám trvala cesta z ubytovania do samotnej školy?       

Komentár:ubytovanie priamo v budove školy 

Vyučovanie 

Postačovala Vám denná dĺžka výuky?         áno          nie   

Komentár: 

 

Prekážalo Vám niečo v spôsobe vyučovania?        áno          nie   

Komentár: absolvoval som intenzivny kuz, doobeda gramatika – ta bola OK, po obede konverzačná 
hodina – tá nemala skoro žiadny efekt, rovnako sa dalo porozprávať aj so spolubývajúcimi alebo 
spolužiakmi. 

Aký bol počet študentov vo Vašej triede?      áno          nie   

Komentár: max bolo 12 ale priemerne tak 8 – 9 studentov 

 

Aký bol priemerný vek ďaľších účastníkov kurzu?    

Komentár: väčšinou študenti okolo 20 rokov 

 

Boli v triede ďalší študenti zo Slovenska, či z Čiech?    áno          nie 

Komentár:  

 

Ak áno, prekážalo Vám to?       áno          nie  

Komentár: 

 

Z ktorých krajín boli ostatní účastníci kurzu?   

Komentár: Columbia, brazilia, južná korea, japonsko, turecko, španielsko, rusko, ukrajina 

 

Aká bola úroveň Vašej angličtiny na začiatku pobytu: Intermediate 

     Beginner            Elementary        Pre Intermediate        Intermediate      Upper Intermediate         Advanced         Excelent 

Dosiahnutá úroveň na konci pobytu: Upper Intermediate 

     Beginner            Elementary        Pre Intermediate        Intermediate      Upper Intermediate         Advanced         Excelent 

Výhody a nevýhody pobytu 

Mali ste problémy komunikovať s miestnymi ľuďmi?     áno          nie 



Dotazník o absolvovanom jazykovom pobyte                 
Komentár: 

 

Mali ste sny  v angličtine?        áno          nie 

Komentár:  

 

Po akom čase ste zbadali napredovanie v jazykových znalostiach?   

Komentár: myslím, že po dvoch mesiacoch som stratil zábrany komunikovať, čo sa týka gramatiky tak 
myslím, že priebežne sa to zlepšovalo 

 

Myslíte si, že dosiahnutý pokrok v angličtine bol adekvátny Vašej investícii?  áno          nie 

Komentár: 

 

Bola celková dĺžka pobytu postačujúca?       áno          nie 

Komentár: podľa môjho názoru 2 mesiace na Maltu stačia. 

 

Bol pre Vás kurz prínosom a čo považujete za najväčší prínos pobytu?  áno          nie 

Komentár: skúsenosť s cudzojazyčným prostredím a hlavne, že človek je nútený komunikovať v 
angličtine 

 

Čo Vám počas pobytu nevyhovovalo? 

Komentár: spomenutý spôsob výučby konverzačnej hodiny, bez nejakého prínosu. Ďalej je na škole 
velmi slabo vybavená počítačová miestnosť a celkovo pripojenie na internet.. 

 

Využitie voľného času 

Ako ste trávili voľný čas po skončení vyučovania?  

Štúdium, volnočasové activity ponúkané školou alebo cestovaním po okolí 

Využili ste niektorý z programov organizovaných školou?      áno          nie 

Komentár: išlo o bezplatné akcie, ale celkovo si myslím že program je dosť strohý, jednotvárny – same 
party, dokola to isté každý týždeň 

 

 Aká výška vreckového je podľa Vás postačujúca na 1 týždeň pobytu?   

Komentár: ja som sa stravoval samostatne, takže sa dalo niečo ušetriť, ale myslím, že tak 80 eur 
(zahŕňa aj cestovné miestnou dopravou) 

Aký typ kurzu by ste chceli v budúcnosti absolvovať?   

Komentár:  

Do ktorej krajiny by ste chceli ísť a na akú dobu?   

Možno do anglicka, tak na 2 mesiace 

Čo bolo hlavným dôvodom, že ste sa rozhodli pre jazykový kurz v zahraničí?  

Zdokonaliť sa v hovorení a porozumení v angličtine 

Doporučili by ste túto školu aj ďalším záujemcom?  

Asi nie, počas môjho pobytu (15 týždňov) sa podmienky postupne zhoršovali – viac išlo o biznis ako o 
študentov.. 

Iné pripomienky 

 

Známkovanie školy (1 výborné, …, 5 zlé) 

             výuka                 ubytovanie          voľný čas                              lokalita 

1-gramatika, 4-konverzácia 3   3        1 

Ako ste sa dozvedeli  o agentúre TRAWELL Service 

           od známeho                 letáčik na vývesnej tabuli               inzerát v novinách         internet 

ak cez internet, prosím upresnite: vyhladávanie cez google 

 

Ak ste oslovili aj iné agentúry (ktoré?), čo rozhodlo, že ste ste sa rozhodli pre nás? 

Poskytnuté informácie a prístup 


