“Don't wish it were easier. Wish you were better.”
― Jim Rohn
Keby som vždy vedela, čo ma v živote čaká a neminie, ušetrila by som veľa času a
peňazí.
Takto mám len životné očakávania, snažím sa múdro predvídať a investovať svoju
energiu a prostriedky, verím, efektívne.
Ani raz sa mi však nestalo, že by moja investícia do vzdelania bola márna. Vzdelanie a
rodina sú dve záležitosti, do ktorých musíme investovať, a kto tak nerobí, prichádza
o svoje budúce šťastie.
Radosť z rodiny či nových vedomostí je intenzívna a trvácna. Ostatného je spústa a
ak zotrvá, je to výnimočné.
Múdri ľudia robia múdre rozhodnutia. Ak im chýba motivácia, hľadajú zdroj vonkajšej
motivácie.
Našou VISTA úlohou, aj úlohou VISTA lektorov, je nie len poskytnúť výučbu cudzích
jazykov, ale aj podporiť motiváciu študenta. Po 11-tich rokoch si trúfam povedať, že
vieme, ako na to a robíme to dobre. Máme širokú databázu firemnej klientely, kde sú
výsledky prísne monitorované a zákazníka si udržíme len vďaka našim úspechom pri
jeho vzdelávaní. Sme hrdí na zoznam klientov, ktorí sa už roky ku nám vracajú s
novými požiadavkami.
Naši študenti zo súkromnej sféry odporúčajú ďalších, a preto rastieme a učíme
jazyky na celom Slovensku.
VISTA otvára novú sezónu 2014/2015 s plnou chuťou! Ponúkame Vám detské,
teenagerské, maturitné, dospelácke či iné špeciálne jazykové kurzy. Informujte
sa na septembrové zľavy, možno aj to je malá motivácia pre Váš úspešný
štart!
Prajem Vám pekný začiatok školského roka,
Branislava Očvárová
majiteľ licencie VISTA

“Don't wish it were easier. Wish you were better.”
― Jim Rohn
If I always knew what is waiting for me in life and what is eluding me, I could
save lot of time and money. But I can only expect. I try to predict wisely what is
going to happen and invest my energy and resources, I believe, effectively.
Nevertheless, non of my investments in education has ever been wasted. We always
have to invest in family and education, failing to do so means throwing away our
future happiness. The pleasure we gain from family and learning is intensive and
long-lasting. There is loads of everything else, and if it lasts, it is very special.
Wise people make wise decisions. If they lack motivation, they seek for
motivation that comes from outside.
The task of VISTA and also the task of our VISTA lecturers is not only to
provide foreign language instruction, but also to promote the motivation of the
students. After 11 years i take the liberty to say that we know how to do that
and we do it well. We have a wide database of business clients, where the results
are strictly controlled, and we keep our clients only due to their success in
learning. We are proud of the list of our clients who have been coming back to
us for years with new requirements.
Our students from the private sector recommend other students, that’s why we
are constantly growing and teaching all around Slovakia.
VISTA is opening the new season with great relish. We are offering a wide range
of courses for kids, teenagers, adults and special language courses. Find out more
about our discounts for September, it might serve as a small motivation for
a successful new start!
I wish you all a great school school year,
Branislava Očvárová
Director of VISTA, licence owner
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Vista ponúka...


výučbu cudzích jazykov hravým a vysoko efektívnym spôsobom pre deti od predškolského
veku, teenagerov i dospelých. Vyučujeme individuálne, skupinovo, súkromné osoby i firmy, "face
to face“ (tvárou v tvár) ale i dištančne (prostredníctvom Skype).



tlmočnícke a prekladateľské služby.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť individuálnu jazykovú výučbu prostredníctvom SKYPE s
15% zľavou zo štandardnej ceny individuálnej výučby. Učíte sa v pohodlí domova,
veľa komunikujete a všetko potrebné obdržíte elektronicky. Sami si určíte čas,
ráno, poobede či večer, prispôsobíme sa Vám.
Zľava platí od 1.9.2014 do 30.9.2014.

V septembri otvárame ...
 všetky úrovne angličtiny pre dospelých,
 DETSKÉ, TEEN a MATURITNÉ kurzy s 10% zľavou do konca septembra
 Individuálna jazyková výučba prostredníctvom SKYPE s 15% zľavou Učíte sa v
pohodlí domova, veľa komunikujete a všetko potrebné obdržíte elektronicky.
Sami si určíte čas, ráno, poobede či večer, prispôsobíme sa Vám.
 kurzy angličtiny pre najmenších TEDDY ENGLISH
 ďalej kurzy nemčiny, ruštiny, francúzštiny
a španielčiny pre dospelých aj deti

Prečo Vista?
 Vista metóda je založená na praktickom využívaní cudzej reči

priamo na hodine.
 spôsob výučby VISTA

nevyčerpáva študenta ani lektora
používaním náročných techník, ale vytvára pozitívne
prostredie, čím zvyšuje vnútornú motiváciu.

 náš lektor Vás celý čas vedie, kontroluje a opravuje v

komunikácii a na základe spôsobu výučby VISTA Vás rýchlo a
bezbolestne naučí nové slovíčka a gramatické zásady. Neučíte
sa doma, ale na hodine!
 VISTA simuluje reálne prostredie.
 Precvičuje vždy formou dialógu, modelových situácií, cvičení a

hier povzbudzujúcich komunikáciu. Frekventant na kurze
hovorí a používa nové poznatky v praxi.

