
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:  Tamwood Vancouver 

Boli informácie poskytnuté našou agentúrou dostatočné?                 áno          nie   

Komentár: V skole som sa citila velmi dobre. Vsetci boli velmi priatelsky a ochotny kedykolvek pomoct. 

  

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

Komentár: Cakal ma na letisku pan so skoly, s mojim menom a zaviesol ma priamo do rodiny. 

 

Ubytovanie 

Boli ste spokojný s ubytovaním?          áno          nie   

Komentár: Rodina bola v pohode, priatelska. Mala som volnost cize v nicom som sa nemusela 

obmedzovat. 

 

Vyhovovala Vám miestna strava:          áno          nie   

Komentár: Vo Vancouvri je vela rychleho obcerstvenia. Nemaju svoju vlastnu kuchynu ale pokial sa niekto 

stravuje zdravo tak nema problem kupit si zdrave produkty alebo bio produkty. 

 

Koľko Vám trvala cesta z ubytovania do samotnej školy?   ca. 30 minut autobusom.    

Komentár: Cesta jednym autobusom, nemusela som prestupovat. 

 

Vyučovanie 

Postačovala Vám denná dĺžka výuky?         áno          nie   

Komentár: Mala som intenzivny kurz takze som bola maximalne spokojna. 

 

Prekážalo Vám niečo v spôsobe vyučovania?        áno          nie   

Komentár: Mozno len to, ze nastupny termin je kazdy pondelok cize prijimacky su “za pochodu” ale na 2 – 

3 den sa do toho kazdy dostane. 

 

Aký bol počet študentov vo Vašej triede?      áno          nie   

Komentár: Kedze som navstevovala rozne triedy tak to bolo individualne, ale taky priemer 10 studentov. 

 

Aký bol priemerný vek ďaľších účastníkov kurzu?   25 rokov. 

Komentár: Boli tam vsak aj starsi student, vek okolo 40 rokov. 

 

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

Komentár: Bola som tam jedina slovenka.  

 

Ak áno, prekážalo Vám to?       áno          nie  

Komentár: 

 

Z ktorých krajín boli ostatní účastníci kurzu?   

Komentár: Najväcsi pocet studentov bol z Brazilie a Japonska potom Svajciarska. Spoznala som vsak aj 

studentov z Turecka, Saudskej Arabie, Argentiny, Taiwanu. 

 

Aká bola úroveň Vašej angličtiny na začiatku pobytu: 

     Beginner            Elementary        Pre Intermediate        Intermediate      Upper Intermediate         Advanced         
Excelent 

Dosiahnutá úroveň na konci pobytu:  

     Beginner            Elementary        Pre Intermediate        Intermediate      Upper Intermediate         Advanced         
Excelent 



Dotazník o absolvovanom jazykovom pobyte                 
Výhody a nevýhody pobytu 

Mali ste problémy komunikovať s miestnymi ľuďmi?     áno          nie 

Komentár: Miestny ludia su fajn. Ak som potrebovala nieco vediet stacilo sa spytat. Nikto nemal problem 

pomoct. 

 

Mali ste sny  v angličtine?        áno          nie 

Komentár: Mala som sny hlavne na zaciatku studia kedze som stale komunikovala v anglictine. 

 

Po akom čase ste zbadali napredovanie v jazykových znalostiach?   

Komentár: po 2 tyzdnoch. 

 

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

Komentár: Kedze moj pobyt bol kratky, rozhodla som sa pre intenzivny kurz a pomohlo mi to v rozsireni 

slovnej zasoby a lepsej komunikacii. 

 

Bola celková dĺžka pobytu postačujúca?       áno          nie 

Komentár: Pokial zu mate zaklady anglictiny tak ano. Pokial sa chcete naucit viac tak odporucam dlhsi 

pobyt. 

 

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

Komentár: Urcite bol prinosom vo vsetkom. V zdokonaleni sa v anglictine, spoznani novych ludi. 

Navstivila som vela zaujimavych miest, spoznala kulturu. Je to nezabudnutelny zazitok. 

 

Čo Vám počas pobytu nevyhovovalo? 

Komentár: Mne vyhovovalo vsetko, uzivala som si kazdy den. Jedine co mozem podotknut je len ta strava. 

 

Využitie voľného času 

Ako ste trávili voľný čas po skončení vyučovania?  

Po skonceni skoly som chodila na rozne aktivity zo skoly. 

Využili ste niektorý z programov organizovaných školou?      áno          nie 

Komentár: vyuzila som napriklad stvor dnovy vylet Rocky Mountain.  

 

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

Komentár: od 50 do 80,00- dolarov.  

 

Aký typ kurzu by ste chceli v budúcnosti absolvovať?   

Komentár: Anglicky, pre viac pokorcilych. 

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

Do Vancouvru, na 6 mesiacov. To mesto ma dostalo. 

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

Skusit, vidiet nieco nove. 

Doporučili by ste túto školu aj ďalším záujemcom?  

Ano. 

Iné pripomienky 

 

 

Známkovanie školy (1 výborné, …, 5 zlé) 

             výuka                 ubytovanie          voľný čas                              lokalita 

               1                                    1                                    1                                            1 

Ako ste sa dozvedeli  o agentúre TRAWELL Service 

           od známeho                 letáčik na vývesnej tabuli               inzerát v novinách         internet 

ak cez internet, prosím upresnite:  cez google som zadala kurz v Kanade a zaujali ste ma dobrou internet 

strankou a popisom tak preto VAS! 

 

Ak ste zvažovali viaceré ponuky, čo rozhodlo, že ste ste sa rozhodli pre našu agentúru? 

Vy ste ma zaujali hned na prvykrat a uz som nepotrebovala zvazovat inu agenturu. 


