
 
 
 

 
 

CENNÍK KURZOV v Jazykovom centre BrainyJAM TRENČÍN 
platný od 1.1.2020 

 
1. SKUPINOVÉ KURZY 

 
V našom Jazykovom centre BrainyJAM Trenčín pozostáva školský rok z dvoch semestrov – prvý 
semester trvá od septembra do konca januára (spolu 15 týždňov), druhý semester má opäť 15 
týždňov a trvá od februára do konca mája. Na konci školského roka dostanú všetci študenti 
certifikát o absolvovaní daného kurzu. V ponuke máme špeciálne ako aj tradičné jazykové kurzy.  

 
A. Naše špeciálne jazykové kurzy: 

 
 Kurz angličtiny BRAINY US pre mamičky na materskej dovolenke 

– využite efektívne svoj čas na materskej dovolenke a príďte sa k nám učiť. Môžete so sebou vziať aj 
svoje ratolesti - Vy sa zdokonalíte v anglickom jazyku a detičky sa u nás pohrajú. 
Dĺžka trvania kurzu: 1 semester = 15 týždňov  
Počet hodín týždenne: 1 x 55 min.  
Cena: 110,00 Eur (konečná cena pre Vás aj dieťa) 
 
Poznámka.: cena za kurzy BRAINY US je konečná, materiály Vám radi pripravíme a poskytneme my.  
 
 
B. Naše tradičné jazykové kurzy (od detičiek-škôlkarov po dospelých): 
 
 

KURZY PRE ŠKÔLKAROV 
 

 
 SKUPINOVÉ KURZY PRE ŠKÔLKAROV A PREDŠKOLÁKOV - kurz COOKIE AND FRIENDS 
(deti 3-6 rokov)  

 
Dĺžka trvania kurzu: 1 semester = 15 týždňov  
Počet hodín týždenne: 1 x 55 min.  
Počet hodín za celý kurz: 15 x 55 min. 
Cena: 100,00 Eur + cena za učebnicu na celý šk. rok 
 
*minimálny počet študentov v skupinke je 3, maximálny počet 6-7 študentov 
 
K cene za kurz sa pripočíta aj cena za učebnicu, z ktorej sa deti učia až dva semestre (celý šk. rok). 

 
 

KURZY PRE DETI NA ZŠ 
 
 

1. ALTERNATÍVA 
 SKUPINOVÉ KURZY PRE DETI - 1. STUPEŇ ZŠ  

 
Dĺžka trvania kurzu: 1 semester = 15 týždňov  
Počet hodín týždenne: 1 x 60 min.  
Počet hodín za celý kurz: 15 x 60 min. 
Cena: 79,00 Eur  
 
*minimálny počet študentov v skupinke je 3, maximálny počet 5 študentov 
 
K cene za kurz sa pripočíta aj cena za učebnicu, z ktorej sa deti učia až dva semestre (celý šk. rok). 
 
 

2. ALTERNATÍVA 
 SKUPINOVÉ KURZY PRE DETI - 1. STUPEŇ ZŠ  

 
Dĺžka trvania kurzu: 1 semester = 15 týždňov  
Počet hodín týždenne: 2 x 45 min.  
Počet hodín za celý kurz: 30 x 45 min. 
Cena: 129,00 Eur  
 
*minimálny počet študentov v skupinke je 3, maximálny počet 5 študentov 
 
K cene za kurz sa pripočíta aj cena za učebnicu, z ktorej sa deti učia až dva semestre (celý šk. rok). 
 
 



 
 

 SKUPINOVÉ KURZY PRE DETI - 2. STUPEŇ ZŠ  
 
Dĺžka trvania kurzu: 1 semester = 15 týždňov  
Počet hodín týždenne: 2 x 45 min.  
Počet hodín za celý kurz: 30 x 45 min. 
Cena: 139,00 Eur  
 
*minimálny počet študentov v skupinke je 3, maximálny počet 5 študentov 
 
K cene za kurz sa pripočíta aj cena za učebnicu, z ktorej sa študenti učia až dva semestre (celý šk. rok). 
 
 

KURZY PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH  
 

 
 SKUPINOVÉ KURZY PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH  

 
1. ALTERNATÍVA 

Dĺžka trvania kurzu: 1 semester = 15 týždňov  
Počet hodín týždenne: 1 x 55 min.  
Počet hodín za celý kurz: 15 x 55 min. 
Cena: 79,00 Eur  
 
K cene za kurz sa pripočíta aj cena za učebnicu, z ktorej sa študenti učia až dva semestre (celý šk. rok).  

 
2. ALTERNATÍVA 

Dĺžka trvania kurzu: 1 semester = 15 týždňov  
Počet hodín týždenne: 1 x 90 min.  
Počet hodín za celý kurz: 15 x 90 min. 
Cena: 114,00 Eur  
 
K cene za kurz sa pripočíta aj cena za učebnicu, z ktorej sa študenti učia až dva semestre (celý šk. rok).  
 
*minimálny počet študentov v skupinke je 3, maximálny počet 5 študentov 
 
Naviac k učebnici si každý študent v rámci kurzov pre stredoškolákov a dospelých môže dokúpiť 
náš BRAINY slovník a BRAINY jazykové nahrávky, ktoré viditeľne urýchľujú proces učenia sa 
cudzieho jazyka. 
 

2. INDIVIDUÁLNE KURZY 
  
Vždy sa snažíme prispôsobiť požiadavkám našich študentov, a preto intenzitu a dĺžku kurzu 
(počet hodín výučby) pri individuálnych kurzoch si študent volí sám. Individuálne kurzy je možné 
začať kedykoľvek počas roka. Naše individuálne kurzy: 
 
INDIVIDUÁLNE KURZY VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY A NEMČINY  
 
Cena: 14,50 Eur/55 min. 
 
 
INDIVIDUÁLNE KURZY OBCHODNEJ ANGLIČTINY 
 
Cena: 15,50 Eur/55 min. 
 
 
INDIVIDUÁLNE DOUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY (pre deti na ZŠ) 
 
Cena: 13,50 Eur/55 min. 
 
- pri individuálnych kurzoch a doučovaní ponúkame balíky v počte 5, 10, 15, 20 hodín a viac, ktoré si 
u nás môžete predplatiť 
 
 
KURZY PRE FIREMNÝCH KLIENTOV 
 
Cena: dohodou 
 
 
PRÍPRAVA NA POHOVOR V ANGLICKOM JAZYKU 
- Individuálny jazykový kurz Brainy MANAGERS: príprava na pohovor v anglickom jazyku, simulácia 
pracovného pohovoru a modelových situácií na základe obsadzovanej pozície, pomoc s profesionálnym 
životopisom v anglickom jazyku na mieru. Intenzitu stretnutí a počet hodín si volíte sami na základe 
Vašich požiadaviek. 
Cena za kurz: 14,00 Eur/55 min. 
Cena za vytvorenie profesionálneho životopisu na mieru - voliteľné: + 20,00 Eur 


