
Vieš, ktorý cudzí jazyk 
postrádajú zahraniční 
investori v SR najviac?



Najnovší prieskum 
v 141 zahraničných firmách 
pôsobiacich na Slovensku 

ukázal, že ide o

NEMČINU!

. . .
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Ktorý cudzí jazyk je vo vašej firme 
najdôležitejší?



NOVINKA! 

Od ZS 2018/19 zažiješ i hodiny s „native speakrami“  -
budúcimi učiteľmi z Univerzity Viedeň!

Daj sa na nemčinu!
Na Katedre jazykov nájdeš semináre nemčiny

na všetkých úrovniach a zadarmo!



Slovensko-nemecká obchodná komora
čoraz viac poukazuje na nespokojnosť
investorov, že v poslednej dobe
nevedia nájsť v SR odborníkov so
znalosťami nemčiny.



ÁNO
33%NIE

67%

Dokáže vaša firma bez mimoriadneho úsilia 
pokryť potrebu pracovníkov so znalosťami 
nemčiny?



Počet nemecky hovoriacich firiem v SR stúpa,  
počet nemčinárov klesá!

•Tento rok maturovalo z nemčiny len 
7,8% absolventov stredných škôl.

•Vlani sa na ZŠ, SŠ a JŠ učilo nemčinu 
26% žiakov, pred 5 rokmi to bolo cca.
40 % žiakov.



Na Slovensku pôsobí 500 firiem z Nemecka 
a 2500 z Rakúska.



•Nemecko je krajina s najsilnejším 
hospodárstvom v EÚ a 2. najväčším 
exportom na svete

•Nemecko má so Slovenskom väčší 
objem zahraničného obchodu ako 
napr. s Kanadou, či Indiou



NOVINKA! 

Od ZS 2018/19 zažiješ i hodiny s „native speakrami“  -
budúcimi učiteľmi z Univerzity Viedeň!

Daj sa na nemčinu!
Na Katedre jazykov nájdeš semináre nemčiny 

na všetkých úrovniach a zadarmo!



4 študenti FEM 2 týždne vo Viedninové vedomosti, 
štipendium z Challenge Fundu



Pridaj sa k nám aj TY!



V lete 2019 bude v Nitre Rakúsko-slovenská letná 
škola a TY na ňu môžeš získať rakúske štipendium!

Minulý rok  boli medzi štipendistami aj naši 2 študenti
(z FEM a TF). Pôjdeš teraz Ty?



Tak čo? Urobíš niečo pre svoju kariéru?

Pozri si túto prezentáciu odznova a aj 
sa sústreď! 

Zbehni na Katedru jazykov a poraď sa, 
ktorý seminár nemčiny je pre Teba 
vhodný.

NIE / NEVIEM


