
Francúzština
pre firmy a podniky

Priemysel

Administ
rat

íva

Zdravotníctvo

Cesto
vný ruch

Práv
o a eko

nómia

Architektúra, urbanizmus

a stavebníctvo

Hotelierstvo

a gastronómia

Kurzy odbornej francúzštiny a ateliéry

Slovaquie



Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS)

“IFS vznikol v roku 1990 a je členom
celosvetovej siete 98 Francúzskych
inštitútov, 850 Francúzskych aliancií
a 131 oddelení pre spoluprácu a kultúrnu
činnosť pod vedením francúzskeho
Ministerstva zahraničných vecí.

IFS pracuje na rozvoji francúzskeho jazyka
a kultúry po celom Slovensku. Naším cieľom
je povzbudiť stretnutia prostredníctvom

Oddelenie kurzov

“IFS je národné referenčné centrum pre
výučbu francúzštiny. Kvalita vzdelávania
je pre nás na prvom mieste. Vďaka tímu
kvalifikovaných lektorov v odbore
francúzština ako cudzí jazyk, inovatívnym
a efektívnym vzdelávacím metódam, ako
i bohatej ponuke prezenčných a online
kurzov, sa s nami naučíte po francúzsky
alebo jazykovo zdokonalíte. To všetko
v 100% frankofónnom prostredí, v ktorom
sa spája jazyk, umenie a kultúra.

Naše skupinové a individuálne kurzy sú
prispôsobené všetkým typom verejnosti:
dospelí, deti, mládež, firmy, verejná správa
i školy. Všetky kurzy sú koncipované v súlade
s jazykovými úrovňami SERR (Spoločný
európsky referenčný rámec pre jazyky)
od úrovne A1 po úroveň C2.”

rôznorodých kultúrnych podujatí,
vzdelávacích a študijných projektov
v oblasti vedy a výskumu, verejných diskusií,
a vytvoriť tak silné a dlhodobé puto medzi
oboma našimi krajinami vďaka pevnej sieti
partnerov a spolupracovníkov.”

Jean-Marc CassamChenaï
Riaditeľ IFS

1300 Zapísaných
študentov ročne

15 Kvalifikovaných
a skúsených lektorov

300 Odovzdaných
diplomov ročne

8 Učební s moderným
vybavením

IFS v niekoľkých číslach

Francúzsky inštitútnaSlovensku,
partnerFrancúzsko-slovenskej
obchodnejkomory

Gabriela Mroceková
Riaditeľka Oddelenia kurzov



Kvalitná ponuka školení prispôsobená vašim potrebám

Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzsko-slovenská obchodná komora vnímajú
význam francúzštiny v oblasti ekonomických vzťahov a jej miesto vo firemnej kultúre.
Preto spojili sily, aby vám ponúkli školenia vo francúzštine, navrhnuté na mieru
a prispôsobené potrebám vašich zamestnancov v rôznych odborných oblastiach
a najčastejších profesijných situáciách.

Francúzština,
jazykobchodu

“ Rozvíjajte kompetencie
vašich zamestnancov



Školeniapodľa
vašichpotrieb

Oddelenie kurzov Francúzskeho inštitútu ponúka kurzy francúzskeho jazyka pripravené
našimi odborníkmi vo vyučovaní francúzštiny ako cudzieho jazyka, ktorí sa sami zúčastňujú
ďalšieho vzdelávania v rámci aktuálnych pedagogických trendov. Stredobodom vzdelávania
je študent a jeho motivácia, ktorú podnecujú rôznorodými vzdelávacími materiálmi
a prostredníctvom moderných pomôcok (interaktívna tabuľa, vzdelávacia platforma,
virtuálna učebnica). Vďaka inovatívnym a efektívnym metódam môžu vaši zamestnanci
napredovať vo francúzštine a získať nové jazykové zručnosti.

Náš postup: kvalita na prvom mieste

Ponuka kurzov

Potrebujete kurz na mieru?

Analýza jazykových potrieb
a vzdelávací proces

Záverečné
hodnotenie

Osvedčenie
získaných zručností

Cieľová
skupina

Úroveň Dĺžka Intenzita Cena

Skupinové kurzy francúzskeho jazyka
1. Odborná francúzština

(obchod, právo, medzinárodné vzťahy)
2. Francúzština v pracovnom kontexte
3. Všeobecná francúzština

zamestnanci
podnikov

A1 - C2
30 x 60 min
15 x 60 min

2x / týž
1x / týž

252 €
134 €

Small talk
Konverzačný kurz pre udržanie či osvieženie
jazykovej úrovne

zamestnanci
podnikov

A1 - C2
30 x 45 min
15 x 45 min

2x / týž
1x / týž

178 €
101 €

Možnosť intenzívneho formátu 6h / deň (30h) alebo 3h / deň (15h)

Naše kurzy na mieru sú prispôsobené rôznym firemným odvetviam i profesijným situáciám.
Veľkú pozornosť prikladáme porozumeniu vášho pracovného kontextu a cieľov, ktoré chcete
vzdelávaním dosiahnuť. Pozorne si vypočujeme vaše potreby a spoločne pripravíme program
vzdelávania. Cenová ponuka je pri týchto kurzoch pripravená na mieru.

*Cenník platný k 1. januáru 2023



Ponuka odborných ateliérov

Cieľom našich školení je vsadiť vzdelávanie do pracovného kontextu tak, aby jeho obsah koreš-
pondoval s reálnymi jazykovými potrebami zamestnancov na pracovisku. Naši školitelia prelínajú
teóriu s praxou s použitím pracovných dokumentov, aby mohli sprevádzať účastníkov školenia
k úspešnému priblíženiu sa vytýčeným cieľom.

Cieľová
skupina

Úroveň Dĺžka Intenzita Cena

Top manažér: francúzština zárukou úspechu
Efektívne čítať s porozumením, sumarizovať,
vyjednávať, riešiť konfliktné situácie, základy
dobrého príhovoru manažéri,

riaditelia,
riadiaci

pracovníci,
vedúci

oddelení

Od B2 16 x 60 min
2 x 8h
4 x 4h
8 x 2h

220 €
/ osoba

od 1045 €
(skupina 5 a +)

Moderovať / zúčastniť sa porady vo francúzštine
Ujať sa slova a osloviť účastníkov, vyjadriť svoj názor,
argumentovať, presvedčiť, syntéza základ úspechu

Vyjednávať, ako na vec?
Argumentovať, presvedčiť, odmietnuť, pripustiť

Ústny prejav: príprava a deň D
Techniky písania dobrého prejavu, presvedčiť
a získať priazeň, ujať sa slova správnym tónom

Pracovné stretnutie od A po Z
Dohodnúť si stretnutie, štruktúra stretnutia a body
na prejednanie, zápisnica zo stretnutia

asistenti,
administra-

tívny personál

Od B1

16 x 60 min
2 x 8h
4 x 4h
8 x 2h

187 €
/ osoba

Od 880 €
(skupina 5 a +)

Píšem v práci po francúzsky každý deň
Porozumieť bežným písomnostiam na pracovisku
(maily, poznámky, zápis zo stretnutia), základy
písomného prejavu vo francúzštine

Asistent vedenia: potrebujem francúzštinu
Bežná administratíva vo francúzštine, telefonovať
a písať každý deň po francúzsky (základné techniky)

Od A2

Pracujem na recepcii
Prijať a privítať, navrhnúť a usmerniť, informovať a
pýtať si informácie, porozumieť a zadať údaje

strážnik,
recepčný

Telefonická komunikácia
Základy telefonickej komunikácie vo francúzštine,
dohodnúť stretnutie, ukončiť hovor, riešenie
sťažností

zamestnanci
podnikov,
telefonickí

informátori,
asistenti

8 x 60 min
1 x 8h
2 x 4h
4 x 2h

94 €
/ osoba

Od 440 €
(skupina 5 a +)

Pracovať v medzinárodnom tíme
Konať a komunikovať vo formálnych a neformálnych
situáciách vo frankofónnej krajine / na Slovensku

zamestnanci
podnikov

Od B1 8 x 60 min
1 x 8h
2 x 4h
4 x 2h

94 €
/ osoba

Od 440 €
(skupina 5 a +)

Ujať sa slova: ako ryba vo vode
Ústny prejav – úvod a záver, parafrázovať / povedať
iným spôsobom, reakcia a interakcia: nerozprávať
váhavo, čeliť nedorozumeniu

Hovoriť ako Francúz
Vytvárať zväzky a small talk, fonetika, typické slovné
spojenia a jazykové tiky, reagovať spontánne

Členovia Francúzsko-slovenskej obchodnej komory
môžu využiť zľavu 5% na ponuku odborných ateliérov.*Cenník platný k 1. januáru 2023



Výhody

Francúzsky inštitút poskytuje pre svojich klientov množstvo výhod:

• Značku kvality celosvetovej siete
Francúzskych inštitútov

• Zdarma zápis do mediatéky s ročným prístupom
k tlači, literatúre, hudbe a francúzskej a frankofónnej
kinematografii (20 000 dokumentov), ako i prístup
k 220 000 elektronickým dokumentom v digitálnej
knižnici Culturethèque

• Kultúrny program s viac ako
80 podujatiami a desiatkami
umeleckých výstav ročne
vo svojej galérii

• Zľavy u svojich partnerov v oblasti
kultúry, gastronómie, krásy, voľno-
časových aktivít vďaka karte IF PASS

Otvorenie Týždňa Francúzskeho filmu “Crème de la Crème” v roku 2019
© Adrián Žiška



Dôverujúnám

“ Individuálny kurz na mieru som absolvovala už predtým a rozhodla som sa pokračovať,
keďže mi táto forma veľmi vyhovuje, najmä v aktuálnom čase pandémie. Ide o online hodiny
konverzácie s lektorom Laurentom. Rozprávame sa o rôznych témach a často sa počas
hodiny zasmejeme, kurz vždy prebieha vo veľmi uvoľnenej atmosfére. Keďže máme hodiny
online, šetrí mi to aj čas. Fyzicky sa nemusím nikde presúvať, stačí zapnúť počítač.
Silvia, účtovníčka, Johnson Controls

“ Pascale má metodický prístup a je skutočnou učiteľkou francúzštiny v tom pravom
zmysle slova. Mal som viacerých lektorov z iných škôl, z ktorých väčšina strávila istý čas
vo Francúzsku. Ovládajú síce francúzsky jazyk, no nedá sa to porovnať s pedagogickým
prístupom Pascale. Francúzština je jej materinským jazykom a vie vysvetliť bežné
typické francúzske výrazy a spojenia. Práve to je výhodou lektorov Francúzskeho
inštitútu.
Marek, sieťový inžinier, Orange Business Services

“ Veľmi si cením prístup lektorky, ktorá vytvára hodiny, na ktoré sa človek teší a motivuje
ho venovať sa francúzštine aj vo voľnom čase. Netýka sa to len môjho individuálneho kurzu,
rovnakú skúsenosť som mala aj pri skupinových kurzoch. Veľká výhoda individuálneho kurzu
pre mňa spočíva v tom, že som donútená hovoriť, čo bol doteraz pre mňa najväčší problém.
Francúzština nie je môj prvý cudzí jazyk a niekedy sa mi slovíčka a gramatické javy pletú,
preto si ich potrebujem neustále precvičovať v praxi. Taktiež sme si mohli prejsť špecifickú
slovnú zásobu a dialógy, ktoré potrebujem v práci. Na záver by som ešte raz chcela
vyzdvihnúť úžasnú spoluprácu s lektorkou, ktorá sa plne vedela prispôsobiť mojim
potrebám a pripravuje pre mňa každý týždeň lekciu francúzštiny, na ktorú sa teším.
Kristína, projektová manažérka, Amazon



www.institutfrancais.sk
(+421) 2 59 34 77 15
cours@institutfrancais.sk
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava

www.fsok.sk
(+421) 2 59 10 34 11 / (+421) 2 59 10 34 25
fsok@fsok.sk
Klariská 14, 811 03 Bratislava
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