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Študuj, pracuj a užívaj si v Austrálii



O nás
G8M8 Great Mate je prvou nezávislou vzdelávacou 
agentúrou s exkluzívnym zameraním na Austráliu a Nový 
Zéland, fungujúcou od roku 1994. Všetci naši zástupcovia 
poznajú Austráliu z vlastných skúseností, takže vieme,  
o čom hovoríme. Ponúkame osobný a priateľský prístup, čo 
vám potvrdia stovky spokojných klientov.

V Sydney máme nezávislé študentské centrum, ktoré sa  
nachádza priamo v srdci mesta. Našim klientom, ako aj 
mnohým ďalším študentom, poskytujeme komplexnú 
podporu a asistenciu po príchode a počas celého pobytu 
v Austrálii.

Služby G8M8 na Slovensku:

•	 Ponuka viac ako 150 vzdelávacích inštitúcií v Austrálii a na Novom 
Zélande. Našim klientom vieme sprostredkovať štúdium aj na 
vzdelávacej inštitúcii, ktorá nie je v našom ponukovom liste

•	 Poradenstvo pri výbere školy a kurzu

•	 Sprostredkovanie študentských víz 

•	 Zabezpečenie letenky za najvýhodnejšiu cenu

•	 “Informačný balíček” s množstvom cenných rád pre lepšiu 
orientáciu počas prvých týždňov

•	 Zabezpečenie ubytovania v Austrálii

•	 Vyzdvihnutie na letisku 

•	 Garancia najnižších cien

•	 Založenie austrálskeho bankového účtu už na Slovensku

•	 Austrálska SIM karta s kreditom

Služby G8M8 v Austrálii:
•	 Uvítacia informačná konzultácia po prílete. Naše konzultácie 

a poradenstvo sú vám k dispozícii nepretržite počas pobytu v 
Austrálii

•	 Pomoc pri registrácii a žiadosti o “daňové číslo” (Tax File Number)

•	 JOB service ZDARMA - telefonovanie na pevnú linku alebo na 
mobil, faxovanie zamestnávateľom, pomoc pri zostavovaní 
profesijného životopisu, tlač životopisov

•	 Ponúkame krátkodobé kurzy/školenia pre rýchle získanie práce

•	 Garantujeme pracovnú ponuku pre G8M8 študentov

•	 Daňové poradenstvo – na konci finančného roka alebo pred vašim 
odchodom z Austrálie vám pomôžeme podať daňové priznanie a 
žiadosť o vrátenie daní

•	 Pomoc s predĺžením vášho pobytu v Austrálii alebo na Novom 
Zélande

•	 Dobíjacie kupóny do mobilných telefónov so zľavou

•	 Vedieme vlastnú cestovnú kanceláriu: cestujte s ruksakom na 
chrbte “viac za menej”

•	 Bezplatné využitie nášho internet café v študentskom centre

•	 Organizujeme párty a barbeque pre česko-slovenských študentov

•	 ZDARMA Wi-Fi

Zamestnávame imigračných agentov  
a právnikov, ktorí sú k dispozícii našim 
študentom v prípade potreby
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• Garantujeme ponuku práce
• Naše služby sú bezplatné, lebo nás platia školy
• Najväčšie slovenské centrum v Austrálii



Študuj
Austrálska spoločnosť je dynamická a multikultúrna, študenti 
sa rýchlo zžijú s prostredím a nadobudnú cenné skúsenosti. Pre 
uľahčenie výberu študijno-pracovného pobytu sme pre vás 
pripravili tzv. „balíčky“, ktoré nájdete v prezentácii každej školy vo 
vnútri brožúry. Balíčky sa dajú meniť podľa potreby, dĺžka štúdia 
môže byť kratšia alebo dlhšia v závislosti od požiadaviek študenta. 
Balíčky sa skladajú z jazykových, odborných a univerzitných kurzov.

Odborné školy 
Austrálske kvalifikácie, ktoré je možné dosiahnuť:

•					Certificate	II	-	6-8	mesiacov
•					Certificate	III	-	12	mesiacov
•					Certificate	IV	-	12-18	mesiacov
•					Diploma	-	18-24	mesiacov
•					Advanced	Diploma	/Vyšší	diplom/-	2-3	roky
						/viď.	tabuľka	1,	str.	3/

Predpokladom prijatia na štúdium na odborných školách je dosiahnutie 
jedenásťročnej povinnej školskej dochádzky a dostatočná úroveň angličtiny. 
Sektor vyššieho odborného vzdelávania a praxe je najrozsiahlejším 
poskytovateľom kurzov vyššieho vzdelávania v Austrálii. 

Hlavný rozdiel medzi vyšším odborným štúdiom a univerzitou je 
predovšetkým v užšom prepojení s pracovným odvetvím a priemyslom, čo 
znamená, že tieto kurzy sú zamerané na získavanie praktických zručností a 
skúseností. 

Mnohé inštitúcie tohto typu vzdelávania majú prepojenie a dohody s 
univerzitami. Práve vďaka nim ponúkajú univerzity kredity za štúdium. 
Napríklad po úspešnom absolvovaní Advanced Diploma sa dá získať kredit 
až	1,5	roka	z	3-ročného	bakalárskeho	štúdia.

• Pre štúdium angličtiny sa ročne rozhodne viac 
ako 180 000 študentov mnohých národností. 

Ďalšou výhodou tohto pobytu je pracovné 
povolenie na 40 hodín dvojtýždenne počas 
vyučovania a neobmedzene počas prázdnin 
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Univerzity

Univerzitné štúdium predstavuje najvyšší stupeň vzdelávania. V krajine je 
37	verejných	(vládou	dotovaných)	a	2	súkromné	univerzity.	Typy	kvalifikácií,	
ktoré	je	možné	získať	na	univerzitách:	Bakalár,		Certifikát	absolventa	univerzity	
(Graduate	 Certificate),	 Diplom	 absolventa	 univerzity	 (Graduate	Diploma),	
Masters Degree, Doctoral Degree (PhD). Kapacitná veľkosť austrálskych 
univerzít	sa	pohybuje	medzi	počtom	3	500	až	40	000	študentov.

Jazykové školy 
Jazykové školy ponúkajú intenzívne štúdium angličtiny a pripravujú 
študentov v týchto jazykových oblastiach:

•					Všeobecná	angličtina
•					Akademická	angličtina
•					Obchodná	angličtina
•					Prípravné	kurzy	BEC,	PET,	FCE,	CAE,	PEC	(Cambridge	certifikáty)
•					IELTS	(medzinárodný	testovací	systém	anglického	jazyka)
•					Kurzy	pre	učitelov	angličtiny	TESOL,	TECSOL	

Tieto kurzy sa realizujú v jazykových centrách, ktoré sú často prepojené s 
odbornými školami. Flexibilný rozvrh štúdia a žiadne vstupné požiadavky 
ich robia veľmi obľúbenými aj ako prázdninové kurzy. Široká ponuka 
jazykových kurzov je k dispozícii rôzne jazykovo zdatným študentom. 
Kurz	zvyčajne	zahŕňa	týždenne	20	hodín	v	triede	pod	vedením	lektora	
a 5 hodín samostatného štúdia. Počet študentov v triede sa pohybuje 
medzi 8 až 18.



Víza
Slovenská i Česká republika majú s Austráliou zavedenú vízovú povinnosť. 
G8M8 Great Mate je registrovanou agentúrou na vybavovovanie 
víz na austrálskej ambasáde vo Viedni, máme preto oprávnenie podávať 
žiadosti za našich klientov, čo našim klientom poskytuje výhodu lepšej 
starostlivosti. Úzko spolupracujeme s imigračnými agentami a právnikmi, 
ktorí našich študentov zastupujú a pomáhajú riešit náročné imigračné a 
právnické prípady.

Svojim klientom pri vybavovaní žiadostí o vízum poskytujeme 
BEZPLATNÝ konzultačný servis od roku 1994. Každá  žiadosť je 
starostlivo skontrolovaná, vrátane všetkých priložených dokumentov, 
potom doručená na austrálsku ambasádu vo Viedni. 

Austrálska	 ambasáda	 si	 vyhradzuje	 21	 dní	 na	 posúdenie	 žiadosti	 o	
študentsko-pracovné víza. V niektorých prípadoch vie naša agentúra 
vybaviť víza na ambasáde vo Viedni na počkanie. Vo vybavovaní víz 
máme veľmi vysokú úspešnosť pri veľkom objeme žiadostí.

Podmienky pre získanie 
študentsko-pracovných víz:

•	 Prijatie	na	štúdium	tzv.	CoE

•	 Platný pas

•	 Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

•	 Zdôvodnenie zvoleného kurzu – motivačný list

•	 Finančná zdatnosť žiadateľa – predplatené školné a 
ostatné poplatky, životné náklady a spiatočná letenka

•	 Povinné	zdravotné	poistenie	OSHC	na	celú	dĺžku	
pobytu

•	 Pasová fotografia

•	 Bezúhonnosť

Celý proces zariadenia študentsko-pracového 
pobytu od prihlásenia sa do programu až po 
udelenie víz je približne 1-3 mesiace
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• G8M8 je registrovanou agentúrou
• Bezplatné konzultácie
• Študentské centrum v Sydney, Austrália

V prípade študijných pobytov existujú dva varianty:

Turistické vízum: Pri	krátkodobom	kurze,	 t.	 j.	kratšom	ako	3	mesiace,	
budete potrebovať turistické vízum.
Študentsko-pracovné vízum: Pri	kurze	dlhšom	ako	3	mesiace	budete	
potrebovať študentské vízum. Proces žiadosti a požiadaviek k získaniu víz 
sa môže líšiť u každého žiadateľa.

Do formulárov uvádzame detaily našej kancelárie ako autorizovaného 
zástupcu tak, aby sa s nami zástupca ambasády v prípade potreby mohol 
spojiť. Naši zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú seminárov a školení s 
vízovou tematikou usporadúvaných ambasádou. 

Sme informovaní o všetkých novinkách a zmenách vo vízach.
Viac informácií k tematike víz na www.g8m8.sk
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Pracuj
Z hľadiska dlhodobých skúseností môžeme potvrdiť,  že 
každý, kto do Austrálie prišiel a hľadal prácu, prácu získal. G8M8 
pravidelne	zasiela	emailom	15	až	30	pracovných	ponúk	každý	
týždeň svojim študentom. Priemerná mzda sa pohybuje medzi  
AU$12	-	20	na	hodinu.	Kde a ako hľadať? Po príchode sa všetci 
študenti zúčastnia seminára o možnostiach hľadania si práce, kde 
sa dozvedia nevyhnutné informácie, rady a tipy, ako si nájsť prácu 
v Austrálii. V rámci služby Job Service garantujeme každému 
nášmu klientovi ponuku práce. G8M8 si za roky svojej existencie 
vybudovala širokú základňu potenciálnych zamestnávateľov, 
ktorí inzerujú svoje ponuky voľných pracovných pozícií na našej 
stránke a na facebooku G8M8 Great Mate. Ďalšie pracovné 
príležitosti z overených zdrojov vyhľadáva pre študentov skúsený 
pracovník našej kancelárie v Sydney. V kancelárii G8M8 si môžeš 
zadarmo tlačiť životopisy a využiť naše telefóny na telefonovanie 
potencionálnym zamestnávateľom.  Pracovné ponuky môžete 
nájsť aj na nástenkách v školách a univerzitách. Užitočným 
zdrojom informácií o voľných pracovných miestach sú spolužiaci, 
kamaráti a známi. V teréne si obyčajne hľadáte prácu osobne.  
Nebojte sa pýtať a pýtajte sa všade a všetkých. 

Práca v pohostinstve:

•	 Pomocné práce v kuchyni (potrebujete minimálne základy angličtiny)

•	 “Runner” - servírovanie nápojov a jedál (stačia základy angličtiny a 
pohodlná obuv)

•	 Čašník/čašníčka (schopnosť komunikovať v angličtine a ochota držať 
sa hesla “Náš zákazník – náš pán”)

•	 Barman/barmanka (rýchly, pohotový, rozumie anglicky a vyzná sa v 
miešaní nápojov)

•	 Hosteska (široký úsmev a základy angličtiny stačia)

Práca v hoteloch a ostatné:
•	 Recepčná/recepčný (komunikačné schopnosti a pokročilá úroveň 

angličtiny sú nevyhnutnosťou)

•	 Chyžná/Chyžný	(základná	angličtina)

•	 Práca v práčovni (základná angličtina)

•	 Údržba (stačí rozumieť inštrukciám a vedieť čo to opraviť)

•	 Upratovanie verejných priestranstiev, domov a kancelárií (základná 
angličtina, pracuje sa ráno, večer alebo v noci)

•	 Administratívne práce a pomoc v kancelárii (vyžaduje sa pokročilá 
úroveň angličtiny,  výborná komunikácia,  práca s počítačom a strojopis)

•	 Informačné technológie a telekomunikácie (pokročilá úroveň 
angličtiny a predchádzajúce skúsenosti v IT sú nevyhnutnosťou)

•	 Au-pair (komunikácia v anglickom alebo inom jazyku, predchádzajúce 
skúsenosti so starostlivosťou o deti a vodičský preukaz sú výhodou)

•	 Zdravotníctvo a opatrovateľské služby (pomocné práce a starostlivosť o 
chorých, starých a postihnutých v nemocniciach, domoch dôchodcov 
a domácnostiach, schopnosť empatie a pokročilá angličtina)

•	 Práca	na	stavbe	(budete	potrebovať	WorkCover	Construction	Induction	
Certificate,	tzv.	Bielu	kartu,	cena	kurzu	sa	pohybuje	okolo	AU$110)

•	 Predavač/ka alebo pokladník/pokladníčka v obchode alebo v 
supermarkete (schopnosť komunikovať v angličtine)

•	 Skladník v obchode a v supermarkete (základy angličtiny)

•	 Sezónne práce (zbieranie ovocia a zeleniny na farmách mimo Sydney 
počas školských prázdnin)

G8M8 garantuje ponuku práce svojim klientom 
a postkytuje im telefonovanie, faxovanie a tlač 
životopisov ZDARMA

04 

Pr
ac

uj

Stránky na hľadanie práce:
www.mycareer.com.au  •   www.jobsearch.com.au 
www.careerone.com.au  •   www.seek.com.au



Užívaj
Austrália, často označovaná ako „zem tam dole“ (land 
down under) je snom mnohých mladých ľudí v Európe. 
Niet divu, vďaka možnosti legálne pracovať počas štúdia 
sa stáva dostupnou takmer pre každého. Nie je to však 
len práca a vzdelanie čo sem ľudí priťahuje. Austrálsky 
životný štýl je skutočným magnetom.

Páčilo by sa ti  bývať priamo na pláži alebo len pár minút 
od slávnej budovy Sydney Opera House? Organizovať 
barbeque a opekačky pod holým nebom s kamarátmi 
z celého sveta? Chodiť na krátke výlety v meste alebo 
mimo neho len za pár centov? Navštíviť najexotickejšie 
zvieratá v ZOO, kde si ich môžeš aj pohladkať? Chceš 
sa nechať strhnúť jedinečnou atmosférou austrálskeho 
futbalu – National Rugby League a AFL – Australian 
Football League? Alebo by si sa rád vybral na veľmi 
obľúbené preteky chrtov a konské dostihy a oddal sa 
vzrušeniu stávkovania?

Precestuj Austráliu

Austrália ponúka taktiež bohaté cestovateľské zážitky, od 
nekonečnej rozlohy „outbacku“, až po spektakulárny „Veľký 
bariérový útes“ a jeho ostrovy, kozmopolitnosť Sydney 
a nepochybne jedny z najkrajších pláží na celom svete. 
Návštevníci, ktorí čakajú, že uvidia v jeden večer Operu v 
Sydney a na druhý deň stretnú krokodíla Dundeeho, budú 
musieť zvážiť svoje ponímanie geografie tejto obrovskej 
krajiny. 

Charakter	 Austrálie	 utvára	 jej	 nekonečná	 rozloha,	 vibrácia	
unikátnej prírody, prestúpená aborigénskou ľudovou 
tradíciou. Austrália ponúka nekonečné možnosti cestovania 
nielen v krajine, ale aj po okolitých ostrovoch. Dych 
vyrážajúca dovolenka na Novom Zélande, Fiji, Bali alebo v 
ázijskych krajinách sa takto stáva dostupnou pre slovenských 
aj českých študentov. Austrália ponúka naozaj všetko – 
exotické pláže, pralesy, hory, národné parky s jedinečnými 
prírodnými úkazmi. Navštív unikátne miesta, nauč sa svetový 
jazyk a získaj neoceniteľné skúsenosti. 
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• Každý študent po štúdiu precestuje kus Austrálie
• G8M8 ponúka exotické výlety po Austrálii
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Ability English | MEGT

Ability	 English	 poskytuje	 jazykové	 kurzy	 pre	 študentov,	 ktorí	 majú	 možnosť	 následne	 študovať	 na	 odbornej	 škole	 MEGT.	
Ability	English	získala	dobrú	reputáciu	vďaka	veľmi	priateľským	učiteľom	a	priaznivým	cenám.	Na	škole	prevláda	takmer	 rodinná	
atmosféra.	 	 Na	 Ability	 Education	 dostanú	 študenti	 najlepšiu	 možnú	 výčbu	 za	 najlepšiu	 možnú	 cenu.	 	 Ability	 ponúka	 svojim	
študentom	ubytovanie	v	študentských	domovoch	v	Sydney	i	Melbourne,	situovaných		do	30	minút	MHD	dopravou	od	campusu.	
MEGT	Institute		bol	založený	v	Melbourne	v	roku	1982	a	v	súčasnosti	ponúka	kurzy	aj	v	Sydney.	Špecializuje	sa		na	odborné	vzdelanie	
v oblastiach  Business a Starostlivosti o deti. Učitelia sú vysoko kvalifikovaní  a vo všetkom vychádzajú v ústrety svojim študentom.

Sydney: 
Melbourne:  ability.edu.au | megt.com.au•			Cricos	code:	01530K, 02517K

•			Založená:	1982 | 1993
•			Akreditovaná:	NEAS, VETAB

Prečo študovať na týchto školách?

•	 široký výber jazykových kurzov za primerané ceny
•	 kvalifikovaní lektori a kvalitná výučba angličtiny
•	 triedy	s	malým	počtom	študentov,	MEGT	je	úzko	špecializovaná	na	

výučbu starostlivosti o deti
•	 organizovanie výletov a exkurzií
•	 novozrekonštruovaný campus v Sydney
•	 škola s dobrou reputáciou
•	 skúsení a ústretoví učitelia

•		Počet	študentov	v	škole: 950					•		Počet	študentov	v	triede:	14-25

4.	poschodie,	10	Quay	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA
55	Swanston	Street,	Melbourne	VIC	3000,	AUSTRALIA
251	Maroondah	Hwy,	Ringwood	VIC	3134,	AUSTRALIA

Indonézia	20%,	Južná	Amerika	15%,	Západná	Európa	15%,	Japonsko	12%,	
Austrália	8%,	Thajsko	8%,	CZ	+	SK	8%,	ostatní	14%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná/obchodná	angličtina	a	príprava	na	IELTS:	každý	pondelok
Akademická	angličtina:	2013:	7/1,	11/2,	18/3,	22/4,	27/5,	1/7,		5/8,	9/9,	14/10,	18/11
FCE,	CAE:	(10	alebo	12	týždňov),	nástupné	termíny	pozri	str.	11
ODBORNÉ KURZY: Business/Starostlivosť	o	deti:	2013:	4/2,	22/4,	15/7,	30/9
	 	 	 							2014:	3/2,	21/4,	14/7,	29/9
	 	 	 							2015:	2/2,	20/4,	13/7,	28/9	
Angličtina:  Ranné: Pon - Pia 9:00 - 15:00 
																				 Večerné:	Pon	-	Pia	16:00	-	20:30
Starostlivosť	o	deti:	Sydney:	Pon	-	Ut	8:00	-	16:30,	Str	8:00	-	12:00
																				 										Melbourne:	Cert.	III	 	Str	12:30	-	16:30,	Štv	-	Pia	8:00	-	16:30	
	 	 								Diploma		Str	13:00	-	17:00,	Štv	-	Pia	8:30	-	17:00	alebo
	 	 	 	Pon	-	Ut	9:00	-	16:45,	Str	9:00	-	15:45	
Business:	Melbourne:	Ranné:	Pon	-	Ut	9:00	-	17:00,	Str	9:00	-	16:00
	 														Večerné:	Pon	-	Štv	17:00	-	22:00

Národnostný mix:
 

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

„Som naozaj rada, že som sa rozhodla pre 
ABILITY English. Moje štúdium angličtiny na 
ABILITY som si skutočne užívala. 
Stretla som tam veľa skvelých ľudí z celého 
sveta. Vyučovanie prebiehalo zábavnou 
formou, škola organizovala rôzne párty, 
výlety.

Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, opäť 
by som si jednoznačne zvolila ABILITY. Táto 
škola bola pre mňa druhým domovom.“Marcela Szabová 

muculienka@post.sk

Angličtina 
•	 výhodná cena v porovnaní s kvalitou
•	 možnosť ranného i večerného štúdia
•	 víza	na	5	mesiacov	+	1	mesiac	prázdnin	
•	 ponuka voľnočasových aktivít
•	 všeobecná,	akademická	angličtina,	IELTS,	Cambridge	príprava

Cena od: AU$3 400

Náš Tip

Objednaj si na www.g8m8.sk

Angličtina + Odborný kurz

•	 vyber si zameranie na starostlivosť o deti alebo business

•	 víza	na	viac	ako	3	a	pol	roka	a	štúdium	na	splátky

•	 lektori s dlhoročnou praxou

•	 prepojenie s univerzitami

Cena od: AU$4 000
Objednaj si na www.g8m8.sk
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ELSIS	 ponúka	 skvelú	 úroveň	 výučby,	 jedinečné	 vyučovacie	 metódy	 a	 inovatívne	 formy	 štúdia,	 ktoré	 zabezpečujú	
rovnomerné zameranie na teóriu a prax. Triedy s malým počtom študentov a maximálne interaktívnym prístupom 
poskytujú možnosť individuálnej pozornosti lektorov. Všetci učitelia sú veľmi starostliví a vysoko kvalifikovaní v odbore 
vrátane niekoľkoročnej praxe. Škola využíva interaktívny spôsob výučby a poskytuje poradenstvo pri hľadaní práce.

Sydney: elsis.edu.au•			Cricos	code:	02644C
•			Založená:	1991
•			Akreditovaná:	NEAS, VETAB

2.	poschodie,	545	Kent	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA	

Južná	Kórea	31%,	Južná	Amerika	27%,	Európa	22%,	Thajsko	7%,	Japonsko	1%,	ostatní	12%

JAZYKOVÉ KURZY:  Všeobecná angličtina, príprava	na	IELTS - každý pondelok
Akademická	angličtina/obchodná	angličtina	2013:	2/1,	11/2,	25/3,	6/5,	17/6,	29/7,	9/9,	21/10
	 	 	 						2014:	6/1,	17/2,	31/3,	12/5,	23/6,	4/8,	15/9,	27/10
FCE:	(10	alebo	12	týždňov),	nástupné	termíny	pozri	str.	11

Ranné:		 Pon	-	Štv		8:30	-	14:30	
Večerné:		 Pon	-	Pia	16:30	-	20:30

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

Angličtina + Odborný kurz
•	 prázdniny až 8 týždňov medzi angličtinou a odborným kurzom
•	 široká ponuka anglických kurzov i odborných škôl
•	 štúdium odborných kurzov: IT, Pohostinstvo, Turizmus, Business,     

Marketing, Management a ďalšie
 

Cena od: AU$5 300

Náš Tip

Objednaj si na www.g8m8.sk

Všeobecná angličtina + Príprava na IELTS
•	 víza	na	7	mesiacov
•	 4	týždne	prázdnin	medzi	všeobecnou	angličtinou	a	IELTS	prípravou
•	 intenzívna a kvalitná príprava na uznávaný certifikát
•	 možnosť aj večerného štúdia

Cena od: AU$5 160 Objednaj si na www.g8m8.sk

The English Language School in Sydney

Prečo študovať na tejto škole?

•	 kvalita za výbornú cenu

•	 vysoko kvalifikovaní profesori

•	 ponuka ranných aj popoludňajších kurzov

•	 situovaná v centre Sydney, v blízkosti všetkých turistických atrakcií

•	 pozitívne ohlasy našich študentov

•	 škola	je	členom	akademickej	skupiny	ECA	(Education	Centre	of	

Australia), ktorá ponúka odborné a univerzitné kurzy

•		Počet	študentov	v	škole: 600					•		Počet	študentov	v	triede:	15

„Na ELSIS som prišla pred tromi týždňami 
a od začiatku sa mi táto škola zapáčila. 
Môžeš tu spoznať ľudí z celého sveta a 
všetci učitelia sú veľmi priateľskí. Každému 
odporúčam zúčastniť sa piatkových 
aktivít, je to naozaj sranda a možnosť, 
ako sa zoznámiť s novými ľuďmi. Som 
veľmi rada, že som sa rozhodla zostať na 
tejto škole rok.“

Kristína	Chvosteková
kristina.chvostekova@gmail.com
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Kaplan	 International	 Colleges	 je	 skupina	 medzinárodne	 uznávaných	 škôl,	 ktorá	 má	 viac	 ako	 40	
pobočiek	 po	 celom	 svete.	 Kaplan	 sa	 pýši	 viac	 ako	 70-ročnou	 históriou,	 behom	 ktorej	 na	 nej	 vyštudovalo	
niekoľko	 miliónov	 študentov.	 Kaplan	 International	 Colleges	 majú	 campusy	 v	 Sydney,	 Brisbane,	 Cairns,	
Perthe, Melbourne a Adelaide. Vysoko kvalitné odborné kurzy Business  sa však vyučujú iba v Sydney.

Sydney: 

Brisbane:
Perth:
Cairns:
Melbourne:     
Adelaide:

kaplaninternational.com •			Cricos	code:	01165D
 •			Založená:	1938
 •			Akreditovaná:	NEAS

Prečo študovať na tejto škole?

•	 zázemie veľkého, medzinárodne uznávaného vzdelávacieho inštitútu
•	 kvalitná úroveň výučby za prijateľné ceny
•	 popoludňajšie vyučovanie odborných kurzov
•	 moderne zariadené campusy
•	 množstvo mimoškolských aktivít a výletov pre študentov
•	 JOB	KLUB:	pomoc	s	písaním	životopisu,	príprava	sprievodného	listu,	

príprava na interview, príprava na telefonické interview, návod na 
hľadanie	práce,	vstup	do	JOB	KLUBU	ZDARMA	pre	Kaplan	študentov

•	 podmienka prijatia na odborný kurz: minimálne vyššia pokročilá úroveň 
angličtiny (upper-intermediate)

•		Počet	študentov	v	škole: 800					•		Počet	študentov	v	triede:	12

98	-	104	Goulburn	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA
30	-	32	South	Steyne,	Manly	NSW	2095,	AUSTRALIA
1.	poschodie,	379	Queen	Street,	Brisbane	QLD	4001,	AUSTRALIA
1325	Hay	Street	West,	Perth	WA	6005,	AUSTRALIA	
130	McLeod	Street,	Queensland	QLD	4870,	AUSTRALIA
370	Docklands	Drive,	Docklands	VIC	3008,	AUSTRALIA
132	Grenfell	Street,	Adelaide	SA	5000,	AUSTRALIA

Kórea	19%,	Brazília	12%,	Nemecko	9%,	CZ	+	SK	8%,	Francúzsko	7%,	Čína	6%,	Japonsko	5%,	Kolumbia	5%,	
Thajsko	3%,	Turecko	3%,	Rusko	3%,	Španielsko	3%,	Holandsko	2%,	Švajčiarsko	2%,	ostatní	13%
 
JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná a obchodná angličtina - každý pondelok 
príprava	na	IELTS:	2013	-	7/1,	11/2,	18/3,	22/04,	27/5,	1/7,	5/8,	9/9,	14/10,	18/11 
FCE,	CAE:	(10	alebo	12	týždňov),	nástupné	termíny	pozri	str.	11
ODBORNÉ KURZY: Business	(len	v	Sydney	City)	2013:	21/1,	25/2,	15/4,	20/5,	8/7,	12/8,	30/9,	4/11 
	 	 	 2014:	20/1,	24/2,	14/4,	19/5,	7/7,	11/8,	29/9,	3/10

Angličtina:	5	dní	v	týždni	Pon	-	Str	8:30	-	13:00	a	Štv	-	Pia	8:30	-	15:45
Odborný	kurz	Business:	Pon	-	Str	16:30	-	21:30 

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	viac	ako	2	roky,	štúdium	na	splátky,	celkovo	4	mesiace	prázdnin
•	 pobočky	v	Sydney,	Manly,	Perth,	Brisbane,	Cairns,	Melbourne	a	Adelaide
•	 jedna z najkvalitnejších jazykových škôl v Austrálii
•	 odborný kurz Business
•	 štúdiom	odborného	kurzu	na	rovnakej	škole	ušetríš	AU$200	na	zápisnom	

Cena od: AU$5 720

Náš Tip

Objednaj si na www.g8m8.sk

Všeobecná angličtina + Príprava na certifikát
•	 víza	na	8	mesiacov,	celkovo	2	mesiace	prázdnin
•	 cena	angličtiny	od	AU$235/týždeň
•	 intenzívna a kvalitná výučba angličtiny a príprava na celosvetovo uznávaný 

certifikát

Cena od: AU$5 840 Objednaj si na www.g8m8.sk

KAPLAN International Colleges

„Pro zlepšení své angličtiny jsem si vybrala 
školu Kaplan International Colleges, výuka 
je zde na vysoké úrovni a velmi mile mě 
překvapil přátelský přístup všech učitelů ke 
studentům. Škola navíc každé odpoledne 
organizuje různé aktivity pro studenty, kde se 
můžete blíže seznámit s ostatními studenty 
a rychle si v cizím městě najít nové přátele.“Martina Knopová 

m.knopova@seznam.cz
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Imagine	 Education	 sa	 nachádza	 na	 slnečnom	 Gold	 Coaste	 a	 ponúka	 vysokú	 kvalitu	 štúdia	 anglického	 jazyka,	 ako	
aj  veľký výber odborných kurzov. Záujemcovia sa na tejto škole môžu vyučiť v odboroch Pohostinstvo, Kaderníctvo, 
Automechanik, Starostlivosť o deti a Kozmetika. Vďaka pokrokovým metódam výučby a  modernému vybaveniu získavajú 
študenti	 Imagine	 Education	 teoretické	 a	 praktické	 znalosti,	 zabezpečujúce	 im	 pevný	 základ	 pre	 budúci	 kariérny	 rast.

Gold Coast: imagineeducation.com.au•			Cricos	code:	02695C
•			Založená:	2005
•			Akreditovaná:	VET, ELICOS, ACPECT, NEAS, NRT

Prečo študovať na tejto škole?

•	 široký výber odborných kurzov a angličtiny

•	 individuálny a profesionálny prístup k študentovi

•	 nové a moderné priestory

•	 pestrý národnostný mix

•	 vysoko kvalifikovaní  a vzdelaní lektori

•	 nízky počet študentov v triede

•		Počet	študentov	v	škole: 950		•		Počet	študentov	v	triede:	13 - 15

13	Benowa	Road,	Southport	QLD	4215,	AUSTRALIA
1.	poschodie,	Building	3F,	Southport	Central,	9	Lawson	Street,	
Southport	QLD	4215,	AUSTRALIA

Kórea	32%,	Brazília	15%,	Japonsko	12%,	Taliansko	10%,	Thajsko	8%,	Poľsko	8%,	Turecko	4%,	
Kolumbia	3%,	Rumunsko	2%,	Slovensko	2%,	Argentína	1%,	Maďarsko	1%	a	Nemecko	1%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná	angličtina,	príprava	na	IELTS:	každý	pondelok
FCE,	CAE:	(10	alebo	12	týždňov),	nástupné	termíny	pozri	str.	11
Akademická	angličtina:	2013:	25/3,	26/4,	14/10	(12	týždňov)
Obchodná	angličtina:	2013:	15/7,	12/8,	9/9,	7/10,	4/11	(4,	8,	alebo	12	týždňov)	
ODBORNÉ KURZY: Business, Kozmetika, Automechanik, Starostlivosť o deti, Kaderníctvo, 
Pohostinstvo,	Šport	a	rekreácia,	Fitness,	TESOL:	každý	pondelok

Ranné: Pon-Pia 9:00 – 15:00
Večerné:	 Pon-Pia	16:30	–	21:00

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

Náš Tip

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	až	na	2	a	pol	roka	a	štúdium	na	splátky
•	 cena	angličtiny	od	AU$200/týždeň
•	 odborné kurzy: Business, Kozmetika, Automechanik, Starostlivosť o deti, 

Kaderníctvo, Pohostinstvo, Šport a rekreácia

Cena od: AU$5 225 Objednaj si na www.g8m8.skObjednaj si na www.g8m8.sk

Imagine Education Australia

„Imagine jsem si vybrala hlavně kvůli lokalitě. Kvalita výuky byla velmi 

vysoká a za výhodnou cenu. Pod dozorem vynikajících lektorů jsem 

postoupila z úrovně začátečník na úroveň vyšší pokročilí pouze za půl roku. 

Škola se nachází ve městě Gold Coast které má 50 km písčitých pláží, což mi 

velmi zpříjemnilo pobyt.“
Monika Papežová 

hathtor01@atlas.cz

Angličtina
•	 víza	na	6	mesiacov
•	 všeobecná a akademická angličtina, príprava na certifikáty	IELTS,	FCE,	CAE
•	 Job club - pomoc so zostavením životopisu, hľadaním práce, príprava na 

interview

Cena od: AU$8 120

   



10 

G
C
LC

GCLC

Gold	Coast	Learning	Centre	sa	nachádza	v	centre	letoviska	Surfers	Paradise	na	pobreží	Gold	Coast.	Táto	unikátna	poloha	je	
vzdialená	 len	2	minúty	chôdze	od	pláže.	 	Študenti	tu	môžu	kombinovať	kvalitné	štúdium	s	relaxačným	životným	štýlom.	
Škola	ponúka	výučbu	všeobecnej	angličtiny,	prípravy	na	IELTS	a	Cambridge	FCE	certifikát.	Odborné	kurzy	TESOL	a	Business	
sú	rovnako	na	výber.	Gold	Coast	Learning	Centre	adoptovala	moderné	techniky	výučby,	ktoré	robia	učenie	zábavnejším	a	
vzrušujúcejším. Každoročne sem prichádza množstvo zahraničných študentov, čo napomáha kultúrnej rôznorodosti na škole. 

Gold Coast: goldcoaststudy.com•			Cricos	code:	03268C
•			Založená:	2004
•			Akreditovaná:	ACPET, NEAS

Prečo študovať na tejto škole?

•	 používanie moderných vyučovacích techník

•	 jedna z najlepších lokalít, priamo v centre tropického Surfers Paradise,             

2	minúty	od	pláže

•	 vonkajšie nádvorie s barbeque

•	 pestrý národnostný mix

•	 priateľskí a skúsení lektori

•	 vhodné pre zanietených surfistov

•		Počet	študentov	v	škole: 220	•		Počet	študentov	v	triede:	10-20

poschodia	1-3,	18-22	Orchid	Avenue,	Surfers	Paradise	QLD	4217,	AUSTRALIA

Brazília	30%,	Japonsko	20%,	Kórea	10%,	Slovinsko	10%,	Taliansko	6%, 
Francúzsko	6%,	Nemecko	5%,		Kolumbia	5%,	Chile	4%,	ostatní	4%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná	angličtina,	príprava	na	IELTS:	každý	pondelok											
ODBORNÉ KURZY: Business: každý pondelok
	 				TESOL:		2013:	4/2,	6/5,	5/8,	4/11
	 																		2014:	17/2,	19/5,	18/8,	17/11
	 																		2015:	2/3,	1/6,	31/8

Angličtina:		 Pon	-	Pia	9:00	-	15:30
Business:		 Pon	-	Ut	alebo	Str	9:00	-	14:30
TESOL:		 Pon	-	Pia	9:00	-	15:30						

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

 
Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	viac	ako	2	a	pol	roka
•	 odborné	kurzy:	Business	a	TESOL	
•	 cena	odbornej	školy	AU$2	250/6	mesiacov,	intenzívna	anglická	výuka

Cena od: AU$5 810

Náš Tip
Všeobecná angličtina + Príprava na certifikát
•	 víza	na	8	mesiacov	+	2	mesiace	prázdnin
•	 4 týždne prázdnin medzi jazykovými kurzami
•	 najlepšia	lokalita	na	Gold	Coast
•	 pestrý národnostný mix

Cena od: AU$7 040

„Keď som si listoval katalógmi škôl, mal som v hlave víziu miesta zaliateho slnkom. 

Gold Coast splnil moje očakávania do bodky. Nádherné pláže, milí ľudia, spenené vlny, 

toto si tam človek užíva každý deň. Gold Coast Learning Centre som si vybral pre jeho 

polohu. Oceán je kúsok od školy. Hneď po hodinách angličtiny sme so spolužiakmi 

vybehli na surf. Pre mňa to bola rozprávka.“

Nicolas, Nemecko

Objednaj si na www.g8m8.sk Objednaj si na www.g8m8.sk

Gold Coast Learning Centre
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Kalendár 2013

Kalendár 2014

Január

Po Ut St Št Pá So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Február

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28

Marec

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28 29 30 31

Apríl

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Máj

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Jún

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Júl

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

August

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

September

Po Ut St Št Pi So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Október

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

November

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28 29 30

December

Po Ut St Št Pi So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Kalendár 2015
Poznámky:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Cambridge kurzy:

PET:

07/01	–	15/03
25/03	–	07/06
23/09	–	13/12

FCE:

07/01	–	15/03
18/03	–	07/06
09/09	–	29/11

CAE:

07/01	–	15/03
18/03	–	07/06
09/09	–	29/11

2013

FCE testy:  9/3,	8/6,	22/8,	7/12
CAE testy: 16/3,	8/6,	31/8,	14/12

Nástupné termíny jazykových kurzov:

Všeobecná angličtina: každý pondelok
IELTS/EAP: viď. na www.g8m8.sk na stránke školy

Ceny Cambridge testov:
PET	=	AU$242		|		FCE	=	AU$362		|		CAE	=	AU$368

Nástupné termíny odborných kurzov:
pozri na www.g8m8.sk > karta školy

Poznámky:

Júl

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Január

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Február

Po Ut St Št Pi So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Marec

Po Ut St Št Pi So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Apríl

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Máj

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28 29 30 31

Jún

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

August

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

September

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Október

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

November

Po Ut St Št Pi So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

December

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Január

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Marec

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Apríl

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Máj

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Jún

Po Ut St Št Pi So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Júl

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

August

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 24 28 29 30 31

September

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Október

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

December

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

November

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Február

Po Ut St Št Pi So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Štátny sviatok (pre celú Austráliu)

Začiatok	štúdia	FCE

Cambridge	FCE	test

PET:

09/01	–	16/03
26/03	–	08/06
24/09	–	14/12

FCE:

06/01	–	14/03
17/03	–	06/06
08/09	–	28/11

CAE:

06/01	–	14/03
24/03	–	13/06
15/09	–	05/12

2014

FCE testy:  8/3,	7/6,	21/8,	6/12
CAE testy: 15/3,	7/6,	30/8,	13/12

PET:

07/01	–	15/03
25/03	–	07/06
23/09	–	13/12

FCE:

05/01	–	13/03
16/03	–	05/06
07/09	–	27/11

CAE:

05/01	–	13/03
16/03	–	05/06
07/09	–	27/11

2015

FCE testy:  7/3,	6/6,	20/8,	5/12
CAE testy: 14/3,	6/6,	29/8,	12/12
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Cenová kalkulácia
Štúdium angličtiny

Škola

kurz 1

dĺžka kurzu

cena/týždeň

kurz	2

dĺžka kurzu

cena/týždeň

zápisné

poplatok	za	materiály/Cambridge	testy

Cena celkom

Štúdium na odbornej škole/univerzite
Škola

kurz 1

dĺžka kurzu

cena celkom

prvá splátka

poplatok za materiály/zálohy

zápisné

Prvá splátka celkom

Štúdium celkom prvá splátka

Ostatné náklady

OSHC	povinné	zdravotné	poistenie

poplatok za žiadosť o víza

ubytovanie

letenka (jednosmerná/spiatočná)

Celkové počiatočné náklady

Poznámky

dĺžka víz

finančné krytie

Potrebné dokumenty:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Ďalšie kroky:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Poznámky:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Čo ďalej...

1. krok: Výber miesta, školy, kurzu, dľžky jeho trvania a termínu začiatku 
štúdia.	Nasleduje	vyplnenie	prihlášky	na	školu.	Do	2-3	pracovných	dní	
dostaneme ponukový list obsahujúci presnú cenu za štúdium.

2. krok:	Platba	školného,	zápisného	a	OSHC	(povinné	poistenie	pre	
zahraničných študentov) bankovým prevodom. Po zaplatení školného, 
zápisného	a	OSHC	dostaneme	dokument	“ELECTRONIC	CONFIRMATION	
OF	ENROLMENT”	(e-CoE	formulár),	na	základe	ktorého	sa	žiada	o	víza	na	
austrálskej ambasáde vo Viedni.

3. krok: Podanie žiadosti o vízum vo Viedni (na vybavenie je treba počítať s 
časovou rezervou cca 1-4 týždne).

4. krok: Po udelení víz vám poskytneme cenné informácie a materiály ako 
informačný balíček pre lepšiu orientáciu v Austrálii, sprievodcu mestom 
Sydney. Tiež vybavíme letenku a prípadne pripoistenie.

Náklady na štúdium závisia od nasledovných faktorov

•	 Vašej znalosti jazyka

•	 Celkovej	dĺžky	štúdia

•	 Vášho výberu školy
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The	 Australian	 Institute	 of	 Professional	 Education	 (AIPE)	 je	 moderná	 škola,	 ktorá	 ponúka	 veľmi	 kvalitnú	 výučbu	
anglického jazyka aj odborných predmetov. Kvalifikovaní a skúsení lektori a moderne zariadené vyučovacie priestory 
patria medzi hlavné prednosti tejto školy. Okrem samotnej výučby, škola kladie dôraz aj na voľnočasové aktivity, 
ktoré organizuje pravidelne počas celého roka. Príjemnú atmosféru školy dotvára perfektne vybavená spoločenská 
miestnosť, kde študenti môžu využívať plazmovú televíziu, Wi-Fi, chladničku, mikrovlnku, stolný tenis a pod.

Sydney: aipe.nsw.edu.au•			Cricos	code:	02736K    
•			Založená:	2008
•			Akreditovaná:	VET, ELICOS, ACPECT, NEAS, NRT

Prečo študovať na tejto škole?

•	 nízky počet študentov v triede

•	 nový populárny kurz Project Management

•	 časť štúdia sa dá absolvovať online

•	 výborný národnostný mix

•	 vysoko kvalifikovaní lektori

•	 moderné zázemie pre výučbu i voľný čas

•		Počet	študentov	v	škole: 940					•		Počet	študentov	v	triede:	18

2.	poschodie,	118	Walker	Street,	North	Sydney	NSW	2060,	AUSTRALIA

Egypt	20%,	Ázia	20%,	India	15%,	Južná	Amerika	10%,	Európa	10%,	ostantí	25%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná	angličtina,	príprava	na	IELTS,	obchodná	angličtina	-	každý	pondelok	
FCE:	(10	alebo	12	týždňov),	nástupné	termíny	pozri	str.	11 
Akademická	angličtina	2013:	18/3,	22/4,	27/5,	1/7,	5/8,	9/9,	14/10,	18/11
ODBORNÉ KURZY: Business, Marketing, Management, Project Management, Management ľudských zdrojov, 
Účtovníctvo a Turizmus
2013:	14/1,	18/2,	8/4,	13/5,	8/7,	12/8,	30/9,	4/11
2014:	13/1,	17/2,	7/4,	12/5,	7/7,11/8,	29/9,	3/11
2015:	12/1,	16/2,	6/4,	11/5,	6/7,	10/8,	28/9,	2/11

Angličtina:		 Pon	-	Štv	8:30	-	14:15
Odborný	kurz:	Rozvrh	možnosť	1:	Pon	-	Ut	8:30	-	15:45	a	Pia	8:30	-	17:00
	 Rozvrh	možnosť	2:	Pon	-	Štv	16:00	-	21:30
	 Rozvrh	možnosť	3:	Str	-	Štv	8:30	-	15:45	a	Sob	8:30	-	17:00

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

„Keď som sa rozhodoval kam pôjdem na 
svoj jazykový pobyt, Austrália bola na 
prvom mieste. AIPE som si vybral, pretože 
je to najlepší kompromis medzi cenou a 
úrovňou výučby, ktorá je skutočne vysoká.  
Profesionálny personál, priateľský prístup, 
vysoké technické zabezpečenie a originálne 
vyučovacie metódy. O Austrálii som 
rozmýšľal už dlho a aj napriek počiatočným 
ťažkostiam môžem svoje rozhodnutie 
považovať za najlepšie vo svojom živote.“Milan Križan, Poprad

Angličtina + Odborný kurz 
•	 víza	na	3	roky	a	štúdium	na	splátky
•	 možnosť vrátenia si nákladov prácou popri štúdiu
•	 odborné kurzy: Business, Marketing, Management, Project Management, 

Management ľudských zdrojov, Účtovníctvo a Turizmus

Cena od: AU$3 470 Objednaj si na www.g8m8.sk

Angličtina + Príprava na IELTS + Odborný kurz
•	 štúdiom	odborného	kurzu	na	tej	istej	škole	ušetríte	až	AU$200	na	zápisnom
•	 odborné kurzy: Business, Marketing, Management, Project Management, 

Management ľudských zdrojov, Účtovníctvo a Turizmus

Cena od: AU$6 380
Objednaj si na www.g8m8.sk

Doporučujem
e

Australian Institute of Professional Education 
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SELA |	SBTA

Škola bola založená v roku 1985 a je jednou z najznámejších odborných škôl v Sydney. Ponúka široký výber jazykových 
ako aj odborných kurzov. Moderná škola má priestranné triedy, je vybavená internetovou kaviarňou a veľkou 
terasou na posedenie vonku. Študenti majú možnosť vybrať si z kurzov Business, Turizmus alebo Pohostinstvo. 

Sydney: sela.com.au | sbta.com.au•			Cricos	code:	00181A   
•			Založená:	1985  
•			Akreditovaná:	NEAS, VETAB

Prečo študovať na tejto škole?

•	 multimediálne centrum s prístupom pre študentov angličtiny

•	 cenovo	veľmi	výhodný	balíček	angličtina	+	odborný	kurz

•	 plne vybavený training-bar pre kurzy pohostinstva

•	 možnosť výberu z ranných, popoludňajších a večerných kurzov pre 

odborné kurzy

•	 uznávanie	kreditov	a	priamy	postup	na	Central	Queensland	

University & Macquaire University

•		Počet	študentov	v	škole: 1600           

•		Počet	študentov	v	triede:	Angličtina	14, Odborné kurzy  25

2.	poschodie,	401	Sussex	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA

Angličtina	(SELA):	Kórea	3%,	Thajsko	15%,	Indonézia	14%,	Taliansko	2%,	Poľsko	8%,	Brazília	23%,	Španielsko	5%,	Kolumbia	18%,	Peru	9%,	Egypt	3%
Odborné	kurzy	(SBTA):	Kórea	6%,	Japonsko	2%,	Čína	2%,	Nepál	18%,	India	3%,	Thajsko	15%,	Indonézia	19%,	Kolumbia	6%,	Brazília	11%,	Peru	2%,	Slovensko	2%,	ČR	2%,	
Poľsko	2%,	Maďarsko	1%,	Rumunsko	1%,	Turecko	1%,	Západná	Európa	2%,	Afrika	1%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná angličtina: každý pondelok 
ODBORNÉ KURZY: Business,	Turizmus,	Pohostinstvo,	Marketing,	Management:	2013:	11/2,	11/3,	29/4,	27/5,	22/7,	19/8,	14/10,	11/11
	 	 	 										 	 	2014:	10/2,	10/3,	28/4,	26/5,	21/7,	18/8,	13/10,	10/11 

Angličtina:	 				Ranné:	Pon	-	Štv	8:45	-	14:30	 	 Odborné	kurzy:		 Ranné:	Pon	-	Štv	8:45	-	12:30
	 				Večerné:	Pon	-Pia	16:00	-	20:30	 	 	 	 Popoludňajšie:	Pon	-	Štv	13:00	-	16:45
	 	 	 	 	 		 	 Večerné:	Pon	-	Štv	17:00	-	20:45

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	viac	ako	3	roky	a	štúdium	sa	platí	na	splátky
•	 celkovo 4 mesiace prázdnin
•	 jedna z cenovo najvýhodnejších škôl v Austrálii na angličtinu
•	 odborné kurzy: Business, Turizmus, Pohostinstvo, Marketing, Management

Cena od: AU$4 740

Náš Tip

Objednaj si na www.g8m8.sk

Angličtina 
•	 víza	na	5	mesiacov	+	1	mesiac	prázdnin
•	 cena	angličtiny	iba	za	AU$170/týždeň
•	 profesionálny tím učiteľov
•	 poloha v centre Sydney

Cena od: AU$2 920 Objednaj si na www.g8m8.sk

The Sydney English Language Academy 
The Sydney Business and Travel Academy
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Bridge	 Business	 College	 je	 jedna	 z	 najväčších	 odborných	 škôl	 v	 Sydney	 poskytujúca	 jazykové	 a	 odborné	
vzdelanie. Výučba prebieha v moderných priestoroch, ktoré sú vybavené audiovizuálnou technikou, čo 
pomáha lektorom ku kreatívnejšej výučbe. Všetci lektori majú odborné vedomosti a sú plne kvalifikovaní.
Študenti si sami zostavujú rozvrh  pomocou prepracovaného školského online systému, 
vďaka	 čomu	 je	 škola	 veľmi	 žiadaná.	 Bridge	 Business	 College	 ponúka	 flexibilný	 rozvrh.

Sydney: bridgebc.edu.au•			Cricos	code:	01107C
•			Založená:	2006
•			Akreditovaná:	NEAS

Prečo študovať na tejto škole?

•	 škola sa nachádza priamo v centre Sydney

•	 angličtina je rodným jazykom všetkých učiteľov

•	 jedna	z	najväčších	odborných	škôl	v	Sydney

•	 individuálny prístup

•	 mnoho počítačových miestností

•	 výhodné ceny

•	 flexibilný	rozvrh

•		Počet	študentov	v	škole: 2500		•		Počet	študentov	v	triede:	15-25

333	Kent	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA

CZ	+	SR	15%,	Francúzsko	3%,	Poľsko	3%,	Brazília	40%,	Kolumbia	5%,	Bangladéš	5%,	

Egypt	5%,	Čína	10%,	Thajsko	10%,	ostatní	(Japonsko,	Kórea,	Austrália)	4%

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná angličtina - každý pondelok

ODBORNÉ KURZY:	Business,	Ľudské	zdroje,	Turizmus								2013:	14/1,	25/2,	8/4,		20/5,	1/7,	12/8,	23/9,	4/11

	 	 	 																	2014:	13/1,	24/2,	7/4,	19/5,	30/6,	11/8,	22/9,	3/11

	 	 	 																	2015:	12/1,	23/2,	6/4,	18/5,	29/6,	10/8,	21/9,	2/11

Ranné:  Pon - Štv 9:00 - 15:00 

Večerné:		 Pon	-	Pia:	16:30	-	21:00

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

Angličtina
•	 víza	na	5	mesiacov	+	1	mesiac	prázdnin
•	 cena	štúdia	AU$165/týždeň
•	 jeden z cenovo najvýhodnejšich anglických kurzov
•	 skúsení lektori

Cena od: AU$2 460 Objednaj si na www.g8m8.sk

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	viac	ako	2	a	pol	roka	a	štúdium	na	splátky	
•	 ušetríte AU$150 na zápisnom štúdiom na rovnakej škole
•	 možnosť	3-mesačnej	splátky	za	odborný	kurz
•	 odborné kurzy: Business, Management, Turizmus

Cena od: AU$4 310 Objednaj si na www.g8m8.sk

Doporučujem
e

„Študovala som  Human Resources Management na BBC.  Páčila sa 

mi možnosť flexibilného rozvrhu, ktorý som si sama zostavovala. 

Spolužiaci boli naozaj priateľskí a o zábavu núdza nebola. Ak sa ešte 

stále rozhodujete, akú školu si zvoliť, BBC môžem jedine odporučiť.“

Ivanka, Pezinok

Bridge Business College
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Škola	 získala	 registráciu	 v	 septembri	 2004	 a	 študentov	 začala	 prijímať	 v	 januári	 2005.	 Učiteľský	 zbor	 a	 administratívni	
pracovníci sú všetci kvalifikovaní a skúsení vyučujúci, ktorí ukončili prominentné austrálske univerzity. Ako súčasť akademicky 
uznávanej skupiny uplatňujú viac než 50-ročné skúsenosti vyučovania s dôrazom na dynamické študijné prostredie. The 
Australian	Academy	of	Commerce	sa	zameriava	na	docielenie	toho,	aby	jej	študenti	boli	kompetentní	v	oblasti	„business“	
a zároveň sa snaží motivovať študentov k tomu, aby dokázali využiť najnovšie poznatky v oblasti osobného rozvoja.

Sydney: ausacademy.edu.au•			Cricos	code:	02599C     
•			Založená:	2004
•			Akreditovaná:	VETAB, ACPET

Prečo študovať na tejto škole?

•	 flexibilný	rozvrh:	dopoludňajšie/popoludňajšie	vyučovanie, 

možnosť	študovať	len	2	dni	v	týždni

•	 slovenský zástupca na škole

•	 moderné zariadenie, projektor v každej triede

•	 možnosť pokračovania v štúdiu na viacerých univerzitách 

•	 úzke zameranie na Business je zárukou kvalitnej výučby

•	 lokalita	neďaleko	hlavnej	vlakovej	stanice	„Central“

•		Počet	študentov	v	škole: 400					•		Počet	študentov	v	triede:	20

7.	poschodie,	8	Quay	Street,	Haymarket	NSW	2000,	AUSTRALIA	

Ázia	(Thajsko,	Japonsko,	Malajzia,	Indonézia)	45%,	Európa	(ČR,	SR,	Taliansko,	Francúzsko,	Poľsko,	Anglicko,	

Nemecko)	30%,	Latinská	Amerika	(Brazília,	Kolumbia,	Mexiko,	Argentína)	15%,	ostatní	(USA,	Egypt)	10%

ODBORNÉ KURZY:  Business, Marketing, Management, Účtovníctvo: 

	 						 2013:	14/1,	11/3,	15/4,	10/6,	15/7,	9/9,	14/10,	9/12

	 				 2014:	13/1,	10/3,	14/4,	9/6,	14/7,	8/9,	13/10,	8/12

	 						 2015:	12/1,	9/3,	13/4,	8/6,	13/7,	7/9,	12/10,	7/12

Pon	-	Štv		4	doobedia	alebo	4	večery,	2	celé	dni		

Ráno:	8:00	-	12:20,	popoludní:	12:30	-	16:50,	večer:	17:00	-	21:20

Študent musí navštíviť 5 predmetov podľa vlastného výberu

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

„Již přes rok jsem studentem Australian 
Academy of Commerce a všem ji mohu 
jen doporučit. Velkou výhodou je flexibilní 
rozvrh, který se dá snadno skloubit s prací. Co 
opravdu oceňuji, jsou rodilí učitelé a možnost 
zapsat se na předměty přes internet, což 
rozhodně každá škola nenabízí. 
Takže jestli ještě někdo váhá, AAC je jasnou 
volbou :o)“Jana Morávkova z Krkonoš

jana.marion@yahoo.com.au

Odborný kurz
•	 nízka cena
•	 dĺžka	štúdia	od	6	mesiacov	do	2	a	pol	roka
•	 odborný kurz: Business, Marketing, Management, Účtovníctvo
•	 vstupná	úroveň	angličtiny	postačuje	intermediate	ak	začneš	na	úrovni	Cert	II

Cena od: AU$1 500

Náš Tip

Objednaj si na www.g8m8.sk

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	až	na	2	a	pol	roka
•	 3-mesačný	kurz	angličtiny	a	2-ročný	odborný	kurz
•	 priamy prestup na univerzitu po ukončení odborného kurzu
•	 možnosť večerného štúdia

Cena od: AU$3 620 Objednaj si na www.g8m8.sk

Australian Academy of Commerce
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ACNT	 je	 jedna	 z	 najuznávanejších	 škôl	 prírodných	 terapií,	 ktorá	 vyučuje	 prírodnú	 medicínu	 z	 tradície	 západných	
vied. Škola je veľmi hrdá na kvalitu výučby a na svoje prvotriedne vybavenie. Počas svojej existencie si škola drží 
popredné miesto medzi poskytovateľmi vzdelania v odbore prírodných vied v Austrálii. Je tiež akreditovaná niekoľkými 
poprednými	 austrálskymi	 aj	 medzinárodnými	 asociáciami	 a	 vzdelávacími	 inštitúciami	 akými	 sú	 CIDESCO	 a	 ITEC.	
Štúdium	na	ACNT	 je	doplnené	praxou,	čím	sa	zvyšuje	aby	absolventi	ACNT	boli	veľmi	žiadaní	a	atraktívni	na	 trhu	práce.

Sydney: 
Brisbane:          

acnt.edu.au•			Cricos	code:	00246M, 03107J
•			Založená:	1982     
•			Akreditovaná:	VETAB, CIDESCO, ITEC

Prečo študovať na tejto škole?

•	 viac	ako	20-ročná	tradícia

•	 všetci lektori sú uznávaní profesionáli z praxe

•	 škola kladie dôraz na praktickú stránku výučby a získanie 

skúseností

•	 škola má vlastnú kliniku, klub zdravia a knižnicu, ktorú môžu 

študenti neobmedzene využívať

•	 70%	študentov	sú	Austrálčania

•		Počet	študentov	v	škole: 900					•		Počet	študentov	v	triede:	20

57	Foveaux	Street,	Surry	Hills	NSW	2010,	AUSTRALIA
2/10	Costin	Stree,	Fortitude	Valley	QLD	4006,	AUSTRALIA	

Austrália	70%,	Európa	10%	Južná	Amerika	10%,	Ázia	10%

ODBORNÉ KURZY: Fitness:	Cert	III/Diploma:		 2013:	4/2,	27/5,	16/9
	 	 	 2014:	3/2,	26/5,	15/9	
	 																		Certificate	IV:	 2013:	4/2,	27/5,	16/9
	 	 				 2014:	24/3,	14/7,	3/11
     
	 			Massage	Therapy,	Aromatherapy:	2013:	4/2,	27/5,	16/9
	 	 									 									2014:	3/2,	26/5,	15/9

Massage	Therapy,	Aromatherapy:	Pon,	Ut,	Štv	8:30	-	14:30,	Str	8:30	-	15:30,	Pia	-	So	-	prax	na	klinike
Fitness:	Pon,	Ut,	Štv	8:30	-	17:30

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:         

Odborný kurz
•	 kurzy	v	trvaní	16	týždňov	až	3	roky
•	 na výber sú kurzy: Fitness, Massage Therapy, Aromatherapy
•	 kvalitné vzdelanie a uznávané kvalifikácie
•	 lukratívne odbory s vysokým uplatnením v Austrálii

Cena od: AU$5 975 Objednaj si na www.g8m8.sk

Odborný kurz + Bakalárske štúdium
•	 získaj	bakalársky	titul	len	za	2	roky
•	 priamy prestup z odbornej školy na bakalárske štúdium
•	 získaj vzdelanie v oblasti Sport Management 
•	 iba AU$500 záloha za štúdium na univerzite

Cena od: AU$6 314 Objednaj si na www.g8m8.sk

Doporučujem
e

Australasian College of Natural Therapies

„Škola je super! Skvěle vybavená, vlastní 
knihovna, kavárna, počítačová učebna je 
samozřejmostí. Škola je velká, má prostorné 
pohodlné třídy a vtipné a nápomocné učitele u 
kterých je vidět, že svou práci dělají rádi. Ve třídě 
máme super kolektiv, chodíme na společné 
obědy, akce a pod.“

Tomáš Bystroň, t.bystron@seznam.cz
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ACSF	 ponúka	 profesionálne	 vzdelanie	 svojim	 študentom	 už	 viac	 ako	 20	 rokov.	 Škola	 je	 celoaustrálsky	 uznávaná	 a	
vysoko rešpektovaná organizáciami v obore. Študenti si môžu vybrať z pútavých kurzov ako fitness tréner, masáže alebo 
administratíva športu a rekreácie. Výučba je dynamická a zaujímavá s dôrazom na praktickú časť. Škola je umiestnená 
blízko centra Sydney a Perthu v blízkosti turistických atrakcií a obchodných centier, ľahko dostupná verejnou dopravou.

Sydney: 
Perth:
Melbourne:

acsf.net.au•			Cricos	code:	03071E     
•			Založená:	1985     
•			Akreditovaná:	VETAB, ATMS

Prečo študovať na tejto škole?

•	 dlhoročná tradícia

•	 campusy v Sydney, Melbourne a Perthe

•	 prístup na internet cez WiFi

•	 vyučujúci sú priamo z praxe

•	 výborný pomer teória/prax

•	 moderné vybavenie

•		Počet	študentov	v	škole: 700					•		Počet	študentov	v	triede:	25

1.	poschodie,	225	Clarence	St,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA
3	Price	Street,	Subiaco	WA	6008,	AUSTRALIA
183	Bouverie	St,	Carlton	VIC	3010,	AUSTRALIA

Európa	40%,	Južná	Amerika	25%,	Japonsko	15%,	Thajsko	15%,	ostatní	5%

ODBORNÉ KURZY: Fitness, Masáže, Administratíva športu a rekreácie:

	 	 2013:	25/1,	26/4,	12/7,	4/10

	 	 2014:	24/1,	17/4,	11/7,	3/10

	 	 2015:	23/1,	17/4,	10/7,	2/10

Sydney:		 Cert.	III,	Cert.	IV:	Ut,	Str	alebo	Štv,	Pia	8:45	-	17:30

	 Diploma:	Pon,	Str	8:45	-	17:30

Perth:		 Pon,	Str	8:45	-	17:30

Melbourne:	 Ut,	Št:	8:45	-	17:30

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

„Masáž ma vždy zaujímala. Bolo skvelé, že som ju mohla študovať v Sydney a zdokonaliť sa v 
technikách aromaterapie, športovej a shiatsu masáže.“

Jen, Anglicko

„Fitness kurz, ktorý som študoval v Sydney na ACSF bol zábavný a praktický. Náš učiteľ  nás 
vždy brával do okolitých posilňovní a do parkov na tréningy.  Rozvrh rozdelený do dvoch dní 
bol pre mňa skvelý, pretože som si mohol naplno užiť austrálsky životný štýl.“

Marco, Brazília

Odborný kurz
•	 víza na viac ako 1 a pol roka a štúdium na splátky 
•	 cena	od	AU$3	580	za	6	mesiacov	štúdia
•	 ľahké uplatnenie - Fitness, Masáž a Administratíva športu a rekreácie 

sú jedny z najrýchlejšie rastúcich priemyslov v Austrálii

Cena od: AU$3 580 Objednaj si na www.g8m8.sk

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	viac	ako	2	roky	a	štúdium	na	splátky
•	 celkovo 4 mesiace prázdnin
•	 8 týždňov prázdnin medzi angličtinou a odborným kurzom
•	 moderné vybavenie

Cena od: AU$5 700 Objednaj si na www.g8m8.sk

Náš Tip

Australian College of Sport and Fitness
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V	 roku	 2005	 začali	 Julio	 Chavez	 a	 Andre	 Cerutti	 pracovať	 na	 zriadení	 International	 College	 of	 Capoeira	 za	 účelom	
rozvoja	 vlastností	 a	 znalostí	 študentov	 Capoeiry.	 Od	 roku	 2007,	 kedy	 bola	 akreditovaná	 Štátnym	 regulačným	
úradom, sa táto škola venuje výučbe odborných kurzov v oblasti športu. Kurzy športového trénovania pre 
medzinárodných	 študentov	 sú	 prístupné	 od	 roku	 2009.	 So	 zmenou	 názvu	 na	 College	 of	 Sport	 and	 Fitness	 prišli	 aj	
inovácie vo výučbe, ktoré poskytujú študentom znalosti potrebné k tomu, aby boli úspešní na pracovnom trhu.

Sydney: •			Cricos	code:	03057C
•			Založená:	2009
•			Akreditovaná:	VETAB, NRT, ACPET

Prečo študovať na tejto škole?

•	 originalita,	prvá	škola,	ktorá	ponúka	výučbu	Sport	Coaching

•	 inštruktori s dlhoročnými skúsenosťami priamo z Brazílie

•	 úplne nové priestory a vybavenie

•	 dochádzka	iba	2	dni	v	týždni

•	 60%	teória,	40%	prax	(cvičenie)

•	 campus v centre mesta

•		Počet	študentov	v	škole: 280					•		Počet	študentov	v	triede:	24

12	Wentworth	Ave,	Darlinghurst,	Sydney	NSW	2010,	AUSTRALIA

Južná	Amerika	35%,	Západná	Európa	25%,	Východná	Európa	20%,	Ázia	10%,	ostatní	10%

ODBORNÉ KURZY: Sport	Coaching,	Šport	a	rekreácia:	

	 	 2013:	18/2,	13/5,	5/8,	21/10

	 	 2014:	17/2,	19/5,	11/8,	3/11

Ranné:		 Pon	-	Str	8:00	-	16:00	

Večerné	 Pon	-	Str	17:00	-	22:00

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

Všeobecná angličtina + Príprava na certifikát 
+ Odborný kurz
•	 víza na 4 roky a štúdium na splátky, celkovo 5 mesiacov prázdnin
•	 odborné	kurzy:	Sport	Coaching	a	Šport	a	rekreácia

Cena od: AU$7 340
Objednaj si na www.g8m8.sk

Angličtina + Odborný kurz
•	 víza	na	3	a	pol	roka	a	štúdium	na	splátky
•	 celkovo 4 mesiace prázdnin
•	 dochádzka	iba	2	dni	v	týždni
•	 odborné	kurzy:	Sport	Coaching	a	Šport	a	rekreácia

Cena od: AU$5 420 Objednaj si na www.g8m8.sk

„Možnosť študovať šport priamo v centre v Sydney je zážitok na 

nezaplatenie, keďže som sa o podobné  športy vždy zaujímal. Páči sa mi 

študovať len 2 dni v týždni. Vyučujúci sú mladí profesionáli  a snažia sa 

podať čo najlepší výkon a urobiť štúdium zaujímavé pre všetkých. Školu 

odporúčam všetkým, ktorí radi športujú a chcú stretnúť zaujímavých ľudí 

z celého sveta.“ 

Gábor, Maďarsko

College of Sport and Fitness

sportscollege.nsw.edu.au
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Cambridge	 International	 College	 (CIC)	 bola	 založená	 v	 roku	 1995	 a	 odvtedy	 ponúka	 vyše	 50	 kurzov	 v	 troch	
hlavných mestách austrálskych štátov - Adelaide, Melbourne a Perth. V súčasnosti sa plánuje otvorenie campusu v 
Sydney. Všetky campusy sú moderne vybavené, s počítačovými a oddychovými miestnosťami s Wi-Fi pripojením.  
CIC	 organizuje	 pre	 svojich	 študentov	 Conversation	 club,	 Movie	 club,	 Job	 assist,	 športové	 aktivity,	 výlety	 a	 exkurzie. 
V škole prevláda priateľská atmosféra a učitelia sú nápomocní pri riešení všetkých problémov a požiadaviek študentov.

Adelaide:
Melbourne:
Perth:

cambridgecollege.com.au•		Cricos	code:	01718J, 01459A
•		Založená:	1995
•		Akreditovaná:	NEAS, ACPET

Prečo študovať na tejto škole?

•	 campusy v Adelaide, Melbourne a Perthe

•	 kvalifikovaní a ústretoví lektori

•	 ponuka všetkých druhov angličtiny

•	 zaujímavý výber z odborných predmetov

•	 dopoludňajšia, popoludňajšia aj večerná výuka

•	 organizovanie voľnočasových aktivít

•	 nadväznosť	štúdia	na	univerzity

•	 Job assist - pomoc pri hľadaní práce

•		Počet	študentov	v	škole: 3000					•		Počet	študentov	v	triede:	15-25

22-26	Peel	Street,	Adelaide	SA	5000,	AUSTRALIA
422	Little	Collins	Street,	Melbourne	VIC	3000,	AUSTRALIA
297	Hay	Street,	East	Perth	WA	6004,	AUSTRALIA

Spolu až 40 národností, v závislosti od campusu

JAZYKOVÉ KURZY: Všeobecná	angličtina/príprava	na	IELTS:	každý	pondelok
FCE,	CAE:	(10	alebo	12	týždňov),	nástupné	termíny	pozri	str.	11
ODBORNÉ KURZY: Pohostinstvo:	2013:	11/2,	6/5,	1/7,	29/7,	9/9,	21/10,	18/11
	 																													2014:	10/2,	21/4,	30/6,	8/9,	17/11	
	 	 			2015:	9/2,		20/4,	29/6,	7/9,	16/11	 				
Management/Marketing:		 2013:	11/2,	6/5,	29/7,	21/10,	25/11
	 																				 2014:	24/3,	2/6,	8/9,	24/11
	 																				 2015:	23/3,	1/6,	14/9,	23/11

Angličtina:		Pon	-	Str		ranné:	9:00	-	13:15	alebo	večerné:	18:00	-	22:00
Business:					Pon	-	Ut	8:30	-	16:00,	Str	8:30	-	12:00
Management/Marketing:	Str	-	Štv	8:30	-	16:00,	Pia	8:30	-	12:00
Pohostinstvo:	2	a	pol	dňa	do	týždňa,	záleží	na	kurze

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

„Cambridge International College mi dala dobrú výuku angličtiny a 
absolvoval som tam aj kurz komerčnej kuchárčiny, ktorý je vedený 
v rámci Hospitality kurzov. Páčilo sa mi, že to štúdium bolo vhodne 
doplnené praxou, čím som si utvrdil teoretické znalosti.
Ak zvažujete štúdium v Perthe alebo iných mestách Austrálie, 
Cambridge International College môžem  odporučiť.“

Rasťo, Slovensko

 
Angličtina + Odborný kurz
•	 víza na 1 a pol roka a štúdium na splátky
•	 celkovo 4 mesiace prázdnin
•	 odborné kurzy: Pohostinstvo, Management, Marketing, Business
•	 štúdiom	odborného	kurzu	na	rovnakej	škole	ušetríš	AU$200	na	zápisnom 

Cena od: AU$5 730 Objednaj si na www.g8m8.sk

Všeobecná angličtina + Príprava na certifikát
•	 víza na 8 mesiacov
•	 celkovo	2	mesiace	prázdnin
•	 dobrá kombinácia angličtiny a prípravy na celosvetovo uznávané certifikáty
•	 cena angličtiny od AU$180/týždeň

Cena od: AU$4 690 Objednaj si na www.g8m8.sk

Doporučujem
e

Cambridge International College
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Kent Institute  je od svojho založenia  v roku 1989  jednou  z najúspešnejších inštitúcií v oblasti obchodu v Austrálii. Škola 
neustále investuje do moderného vybavenia a svojim študentom ponúka vysoko kvalitné vzdelanie. Systém výučby 
je	naplánovaný	 tak,	 	 aby	 	 zodpovedal	 aktuálnym	štandardom	na	 trhu	práce.	 	 Lektori	na	Kent	 Institute	 spájajú	 teoretické	
znalosti s praktickými skúsenosťami v obore, aby poskytli absolventom  neoceniteľné zdroje informácií pre ich budúcnosť.  

Sydney: kent.edu.au•			Cricos	code:	00161E    
•			Založená:	1989
•			Akreditovaná:	VETAB

Prečo študovať na tejto škole?

•	 lokalita: škola sa nachádza v centre Sydney

•	 možnosť priamo prestúpiť z odborného kurzu na univerzitu

•	 možnosť bakalárskeho štúdia

•	 možnosť výberu medzi ranným a večerným štúdiom

•	 osobný a starostlivý prístup ku každému študentovi

•	 lacné IT kurzy

•		Počet	študentov	v	škole: 700					•		Počet	študentov	v	triede:	 20

5.	poschodie,	545	Kent	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA

Ázia	60%,	Južná	Amerika	21%,	Európa	12%,	Ostatné	7% 

ODBORNÉ KURZY: Business, Marketing, Účtovníctvo, IT:
	 2013	-	14/1,	11/2,	11/3,	29/4,	27/5,	15/7,	12/8,	30/9,	28/10
	 2014	-	13/1,	10/2,	10/3,	28/4,	26/5,	14/7,	11/8,	29/9,	27/10
UNIVERZITNÉ KURZY: Bakalár v Business (špecializácia na management/IT):
	 2013	-	11/2,	10/6,	7/10
	 2014	-	10/2,	9/6,	6/10 
	 2015	-	9/15,	8/6,	5/10

ODBORNÉ KURZY: Business,	Marketing:	Pon	-	Pia:	ranné:	9:00	-	13:00
	 	 	 				večerné:	17:00	-	21:00
	 				Účtovníctvo,	IT:	Štv	-	Pia	8:30	-	20:15
UNIVERZITNÉ KURZY: Pon	-	Ut	alebo	Str	-	Štv	6	hodín	za	deň	podľa	predmetov

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

Odborný kurz
•	 víza až na 1 rok a 8 mesiacov
•	 platba štúdia na splátky
•	 možnosť priameho postupu na bakalárske štúdium
•	 odborné kurzy: Business, Marketing, Účtovníctvo, IT

Cena od: AU$2 800 Objednaj si na www.g8m8.sk

Odborný kurz + Bakalárske štúdium
•	 bakalárske štúdium za výhodnú cenu 
•	 depozit	za	univerzitné	štúdium	AU$2	000
•	 3	nástupné	termíny	v	roku	na	bakalárske	štúdium
•	 bakalárske štúdium Business alebo IT 

Cena od: AU$4 900 Objednaj si na www.g8m8.sk

Doporučujem
e

KENT Institute of Business and Technology

„Výborné prostredie, super ľudia, to sa mi vybaví keď myslím na Kent. Na 

Slovensku som študoval ekonómiu a v Austrálii som si chcel prehĺbiť moje 

znalosti. Na Kente som sa naučil veľa vecí z praxe, k čomu sa len tak ľahko 

na našich školách nedostaneš. Mne štúdium na tejto škole dalo veľa, 

vrátane hromady známych z celého sveta.“

Marek, Košice
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Central	Queensland	University	je	medzinárodná,	národná	a	regionálna	vzdelávacia	inštitúcia	so	sídlom	v	Rockhampton,	Queensland.	
Univerzita	má	campusy	situované	v	najlepších	austrálskych	destináciách:	Sydney,	Brisbane,	Melbourne	a	Gold	Coast.	Tieto	campusy	
ťa dostanú do austrálskych obchodných a komunikačných centier. Pobočky v Sydney, Melbourne a Brisbane sa nachádzajú 
v moderných výškových budovách. Univerzita má tri fakulty: Fakulta obchodu a informatiky, Fakulta umení, humanitných 
vied	 a	 vzdelávania	 a	 Fakulta	 výskumu,	 strojárstva	 a	 zdravotníctva.	 CQU	 je	 navyše	 energická,	 flexibilná	 a	 otvorená	 všetkým.

Sydney: 
Melbourne:  
Brisbane: 
Gold Coast:
Rockhampton:

cquni.edu.au •			Cricos	code:	00219C, 01315F, 01624D      
•			Založená:	1967
•			Akreditovaná:	Queensland Act of Parliament,  
    Association of Commonwealth Universities

Prečo študovať na tejto škole?
•	 triedy s malým počtom študentov
•	 počítačové miestnosti s najnovším vybavením
•	 rozsiahla univerzitná, sociálna a kariérna podpora
•	 všeobecno-vzdelávací študijný sprievodca
•	 elektronická knižnica
•	 identické vzdelávacie programy na všetkých campusoch - študent môže 

prestúpiť na ktorýkoľvek campus a získať tak viac skúseností o Austrálii
•	 CQU	je	hodnotená	ako	jedna	z	najlepších	univerzít	v	krajine	pre	kvalitu	

výučby a pre celkovú spokojnosť absolventov

•		Počet	študentov	v	škole: 20 000					•		Počet	študentov	v	triede:	20

400	Kent	Street,	Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA
108	Lonsdale	Street,	Melbourne	VIC	3000,	AUSTRALIA	
108	Margeret	Street,	Brisbane	QLD	4000,	AUSTRALIA
60	Marine	Parade,	Southport	QLD	4215,	AUSTRALIA	
Building	5,	Rockhampton	QLD	4702,	AUSTRALIA

študenti	z	viac	ako	120	krajín,	každý	campus	má	iný	národnostný	mix

JAZYKOVÉ KURZY:  Akademická	angličtina:		 2013:	23/2,	1/6,	28/10 
	 	 																						 2014:	24/2,	30/6,	27/10 
	 	 																						 2015:	23/2,	29/6,	26/10

ODBORNÉ KURZY: Diploma,	Bakalár,	Master:		 2013:	23/2,	1/6,	28/10
	 	 																							 2014:	24/2,	30/6,	27/10
	 	 																							 2015:	23/2,	29/6,	26/10

Rozvrh sa zostavuje na základe zvoleného kurzu

Národnostný mix:

Nástupné termíny:

Rozvrh hodín:

„Štúdium na univerzite v Austrálii je absolútne neporovnateľné so 
štúdiom na akejkoľvek odbornej škole. Celý systém, na akom univerzita 
funguje je fantastický. CQU ma server, kde si môžem stále skontrolovať 
svoj rozvrh, detaily o predmete a všetky dôležité informácie, ktoré ku 
svojmu štúdiu nevyhnutne potrebujem. To je jedna z vecí, z ktorých 
som absolútne nadšená. Ja som so štúdiom na austrálskej univerzite 
neskutočne spokojná a tak dúfam, že ju úspešne aj dokončím.“

Mirka Sulírová 

Prípr. na cert. + Bakalárske (Magisterské) štúdium
•	 víza	na	viac	ako	2	roky	a	štúdium	na	splátky	
•	 vhodné	pre	študentov	vlastniacich	certifikát	IELTS
•	 výber z mnohých odborov, viac na stránke univerzity

Cena od: AU$7 260 Objednaj si na www.g8m8.sk

Odborný kurz + Bakalárske (Magisterské) štúdium
•	 možnosť štúdia Diploma, Bachelor a Master
•	 campusy v celej Austrálii
•	 ak	ukončíš	štúdium	na	partnerských	odborných	školách,	CQU	ti	uzná									

predmety a skráti štúdium 

Cena od: AU$9 760 Objednaj si na www.g8m8.sk

Central Queensland University



SLOVENSKO
Nitra (centrála SK)

1. poschodie
Mostná	72
949	01	Nitra,	SLOVAKIA

Kontaktná osoba: Ing. Peter Kováč
vedúci pobočky pre SK

Mobil: +421	905	446	835
Mobil: +421	915	177	177
E-mail: peter.kovac@g8m8.com
Tel/Fax: +421	(037)	772	72	72
E-mail: nitra@g8m8.com

SKYPE: g8m8slovakia
Facebook: www.facebook.com/
peter.greatmatenitra

AUSTRÁLIA
Sydney (centrála)

Suite	401,	Level	4
379-383	Pitt	Street
Sydney	NSW	2000,	AUSTRALIA

Tel:	+61	2	9212	7200
Mobil:	+61	404	363	503
Fax:	+61	2	9211	2722
E-mail: info@g8m8.com

SKYPE: greatmate
Facebook: G8M8 Great Mate
Cesi	a	Slovaci	v	Australii

SLOVENSKO
Bratislava

Belinského 9
851 01 Bratislava - Petržalka
SLOVAKIA

Kontaktná osoba: Ing. Radoslav Danek
zástupca pre Bratislavský kraj

Mobil: +421	908	111	797
E-mail: radoslav.danek@g8m8.com

SKYPE: australiaaa
Facebook: www.facebook.com/
rado.danek
ICQ: 301	160	150
POKEC: australiaaa

ČESKÁ REPUBLIKA
Praha (centrála ČR)

Ječná	15,	2.	poschodie
120	00	Praha	2
CZECH	REPUBLIC

Kontaktná osoba: Bc.	Lenka	Holemářová
zástupca pre Prahu a Čechy

Mobil:	+420	774	411	909
E-mail: lenka.holemarova@g8m8.com
SKYPE: g8m8cesko
Facebook: www.facebook.com/
lenka.greatmate.praha

ČESKÁ REPUBLIKA
Brno

Kontaktná osoba: Ing. Šárka Horňáková
zástupca pre Brno a Moravu

Mobil:	+420	773	189	248
E-mail: sarka.hornakova@g8m8.com
Skype: sarka-brno
FB: www.facebook.com/
sarka.greatmatebrno

Kompletné kontakty nájdete na:

www.g8m8.sk

Kontaktujte nás...


