
 

 

  

  
  

17 DÔVODOV, KVÔLI KTORÝM 

JE ONLINE KURZ ANGLIČTINARÝCHLO  

ten najlepší kurz angličtiny, aký si na Slovensku môžeš za 

tieto peniaze kúpiť  

  

  

  

Je tvoj sen rozumieť a rozprávať anglicky a s angličtinou si nájsť lepšiu 

prácu, získať prístup k novým možnostiam, či cestovať po svete?   

  

Ak hej, tak v tomto videu sa pozrieme na úspešné príbehy našich 

klientov a rozoberieme na nich 17 dôvodov, kvôli ktorým je Online 

kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz angličtiny, aký si na Slovensku 

môžeš za tieto peniaze kúpiť.   

  

Neviem sa Ja sa neviem dočkať, kedy ti poviem o dôvode č. 11, ale 

poďme pekne poporiadku...   

  

Moje meno je Martin Hlinka a som tvorcom Online kurzu 

AngličtinaRýchlo, kurzu, kde sa naučíš angličtinu behom 2, až 14 

mesiacov a to s využitím prirodzených pamäťových techník, teda 

techník efektívneho učenia.   

 

Naša top klientka Vierka Bútorová sa naučila angličtinu v 

dôchodkovom veku len behom 14 mesiacov učenia. Dnes sa 

pozrieme na úspechy ďalších našich klientov a ukážeme si tiež 

klientku, ktorá rozprávala už po dvoch mesiacoch v kurze! Ale poďme 

pekne postupne...  



 

 

  

  
  

Dôvod č.1, kvôli ktorému je Online kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší 

kurz angličtiny, aký si môžeš na Slovensku za tieto peniaze kúpiť, je, 

že naši klienti sa vďaka technikám efektívneho učenia vedia sústrediť 

na učenie angličtiny.  

  

To je možno taký netradičný dôvod, ale chcem, aby si vedel: 

Základom úspechu s akýmkoľvek učením je schopnosť efektívneho 

sústredenia a preto na začiatku Online kurzu AngličtinaRýchlo 

dozvieš ako sa sústrediť na učenie angličtiny s presnosťou laserového 

lúča, vďaka čomu budeš vedieť použiť všetky ostatné techniky 

efektívneho učenia!  

  

Toto je príbeh Antona, ktorý nám napísal, že jeho dcéra sa učí 

angličtinu v škôlke a že doma majú stále pustené anglické DVD, takže 

sa snaží byť obklopený anglickým prostredím.   

  

O anglickom prostredí si povieme už o chvíľu viac. Ale Anton nám 

napísal, že cvičenie Mind-Sweep na efektívnejšie sústredenie, ktoré 

sme mu odporučili, sa mu osvedčilo a konečne sa dokáže sústrediť a 

koncentrovať na učenie angličtiny. V kombinácii s hudbou, čo je tiež 

technika efektívneho učenia, mu to naozaj funguje.  

  



 

 

  

  
  

Anton A. – Mind-Sweep  

 

 
  

Na Antonovom príbehu si ukážeme aj ďalšie dva dôvody. Anton ďalej 

píše, že angličtinu využíva v práci aj v živote oveľa viac. Pri učení sa 

mu zapáčilo spájať anglické slová a frázy s nemeckými, lebo mu to 

išlo tak nejako samo. Napadlo mu, či by sa to dalo využiť, no, ako aj 

neskôr odhadol on sám, na začiatok je lepšie sústrediť sa na to, čo 

potrebuje viac = angličtinu. Tú potrebuje natrénovať na úroveň 

automatickej schopnosti až potom sa pustiť do nemčiny, alebo do 

ďalších cudzích jazykov.  

  

Anton ďalej píše, že sa pozrie na ďalšie techniky naberania angličtiny, 

pretože technika Madera mu príliš nejde. Je možné, že má problém s 

predstavivosťou, ale ešte túto pamäťovú techniku nezatracuje.   

  

Týmto sa dostávame k 2. Dôvodu, kvôli ktorému je Online kurz  

AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz angličtiny, aký si môžeš na 

Slovensku kúpiť. A to je, že sa v ňom nachádza 12 pamäťových 

techník na ovládnutie anglickej slovnej zásoby.  

  



 

 

  

  
  

Nie každý spôsob učenia angličtiny vyhovuje každému, v nudných 

jazykových školách sa používa predovšetkým zrakový a štruktúrovaný 

spôsob učenia. U nás sa nájdeš, aj keď je tvoj učebný štýl zrakový, 

sluchový, pohybovo-pocitový, alebo ak je tvoj učebný štýl rôznou 

kombináciou týchto základných učebných štýlov.   

  

Ak ešte nepoznáš tvoj dominantný učebný štýl, tak to je prvá vec, 

ktorú o sebe v Online kurze AngličtinaRýchlo zistíš.   

  

Anton sa nás ďalej pýtal, či by sme mu vedeli odporučiť vhodné filmy 

po anglicky so slovenskými titulkami alebo či je jedno, aký film si 

pozerá. A tu sa dostávame ku Dôvodu č.3, kvôli ktorému je Online 

kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz angličtiny, aký si môžeš za 

tieto peniaze kúpiť. Je ním Rozšírený Jazykový Coaching, ktorý 

klientom v kurze poskytujeme a bežne odpovedáme klientom na 

takéto bežné ľudské otázky.  

  

Anton A. – aký film by si mi odporučil?  

 

  
 

U nás klientska podpora nie je len o tom, že mu poradíme, ako má 

použiť niektorú pamäťovú techniku alebo ako má lepšie porozumieť 



 

 

  

  
  

nejakému gramatickému pravidlu a vedieť ho lepšie použiť v praxi. O 

tomto Rozšírenom Jazykovom Coachingu sa v priebehu tohoto videa 

dozvieš všetky podrobnosti, ale predtým ti chcem povedať o dôvode 

č.4.   

  

Dôvod č.4, kvôli ktorému je Online kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší 

kurz angličtiny, aký si môžeš na Slovensku za tieto peniaze kúpiť, je, 

že naši klienti si vedia zapamätať to, čo sa učia, rýchlo a zároveň do 

dlhodobej pamäte.  

  

Marcela nám napísala, že naša technika Madera je super a skutočne 

jej vyhovuje. Je len na začiatku kurzu a perfektne zvládla prvých 25 

podstatných mien, a to len za 30 minút. Samozrejme, príprava jej 

trvala dlhšie, ale písanie poznámok do zošita má pre ňu svoje 

opodstatnenie – už pri príprave si dosť veľa vecí zapamätala.  

  

Myslí si, že môže mať problém s výslovnosťou, ale na to sú v Online 

kurze AngličtinaRýchlo ďalšie lekcie, kde naši klienti vyladia ich 

prízvuk. O chvíľu prejdeme k tomu, aké reakcie má okolie na našich 

klientov, keď rozprávajú po anglicky. Je však úplne v poriadku, keď 

niekto začína s prvými podstatnými menami a k výslovnosti sa 

dostane neskôr. Predsa len je začiatočník a na všetko treba čas.  

  



 

 

  

  
  

Marcela Baková – Madera je super  

  

  
  

Ja sa chcem zamerať na to, že 25 slovíčok za 30 minút aktívneho 

učenia, to je 50 slovíčok do dlhodobej pamäte za 1 hodinu aktívneho 

učenia. To môže byť 500 slovíčok do dlhodobej pamäte za 10 hodín 

aktívneho učenia.   

  

Predstav si, že by si sa učil iba hodinu denne a že by sme tam dali 

rezervu a naučil by si sa 500 slovíčok už behom 2 týždňov?   

  

Behom mesiaca by si tak vedel prvých 1000 slovíčok a behom pol 

roka by si vedel dosť slovnej zásoby, aby si vedel v angličtine plynulo 

komunikovať na všetky možné témy.   

  

Ďalší, 5.dôvod, si ukážeme na príbehu Mirky Babicovej. Mirka 

napísala, že učenie angličtiny ju začalo neskutočne baviť. Pustila sa do 

začiatočníckeho tréningového plánu premýšľania, čo je tréningový 

plán na to, ako premýšľať priamo v angličtine. Je to základ pre 



 

 

  

  
  

následné automatické rozprávanie v angličtine bez toho, aby si klienti 

v hlave museli prekladať.  

 

Mirka ďalej píše, že je nadšená z tipov, ako a kde využívať písanie v 

angličtine. Hneď sa zaregistrovala na Quora a napísala prvú 

anglickú otázku.  

 

V tomto kurze sa jej páči možnosť naberania nových slovíčok 

pomocou oblastí, ktoré ju bavia a nemusí k tomu čítať umelo 

vytvorené články v učebniciach.   

  

Mirka Babicová – nadšenie z kurzu  

 

  
  

Preto Dôvod č.5, prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší 

kurz angličtiny, aký si môžeš na Slovensku za tieto peniaze kúpiť, je, 

že sa neučíš z nudných učebníc ako v škole, ale učíš sa z vlastných 

učebníc. Z tém, ktoré sú zaujímavé pre teba.  



 

 

  

  
  

Mirka si chce písať pár anglických viet o prežitom dni do deníčka. To 

sú rôzne techniky, ktoré našim klientom radíme, aby zlepšili ich 

schopnosť premýšľať a komunikovať v angličtine. Mirka má zo seba 

ten najlepší pocit, pretože rozvíja nielen angličtinu, ale vzdeláva sa aj 

v iných oblastiach.  

  

Ďalej tu máme príbeh Júlie Trnovszkej, ktorá nám veľmi pekne ďakuje 

za odpovede, za našu podporu aj pomoc. Ona to písala Paolovi. Paolo 

je manažér klientskej podpory u nás v tíme AngličtinaRýchlo a stará 

sa o našich klientov. Júlia spomína na veci, ktoré sme jej odporučili a 

teší sa na ďalšie videá a postupy v učení.   

  

Podľa Júlie je fantastické počuť a čítať od iných ľudí, že: „moja 

angličtina je lepšia ako dotyčný očakával. Takže toto ma naozaj 

potešilo, povzbudilo. Koniec koncov, ako všetky maily, odporúčania, 

či rady a pomoc“, ktorú jej Paolo poskytol. Verí, že sa opäť posunie 

vpred a bude tak zasa o krok k bližšie k sebavedomejšej angličtine. 

My si o chvíľu ukážeme, že presne to sa aj v Júliinom prípade stalo.  

  

  



 

 

  

  
  

Júlia Trnovszká – vďaka za pomoc a rady  

  

  
  

Chcem povedať pár ďalších vecí o tom, prečo je Online kurz  

AngličtinaRýchlo úplná topka. A to je Rozšírený Jazykový Coaching. 

Niektorí klienti potrebujú povzbudenie a podporu a to je presne to, 

s čím sa na nás môžu obrátiť. To je presne to, čo im v rámci 

Rozšíreného Jazykového Coachingu dávame. K tomu sa budeme v 

priebehu ďalej vracať.  

  

Júlia nám ďalej napísala, že môžeme jej príbeh zdieľať s tebou, 

pretože pre ňu je to jednoznačný úspech. Vníma, že angličtine 

začína rozumieť aj pri rýchlejších pesničkách, textoch a komentároch 

a nemusí si toľko hľadať preklady.  

  

Stále nájde nejaké slovo, ktoré nepozná, no je pre ňu neskutočný 

úspech, ako sa zdokonalila v tvorbe viet alebo vo výslovnosti. Jej muž 

jej už neraz povedal, že jej až „závidí“, ako výborne jej angličtina znie.  

  



 

 

  

  
  

Júlia Trnovszká – cítim na sebe pokrok  

 

 
 

A toto je Dôvod č.6, prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo to najlepšie, 

čo si môžeš na Slovensku v rámci jazykového vzdelávania za tieto 

peniaze kúpiť. To je to, že ty budeš rozprávať tak dobre, až ti budú 

druhí závidieť, ako dobre tvoja angličtina znie.  

 

Ako Júlia ďalej píše, má ešte kopu práce pred sebou, ale je to „práca“ 

veľmi príjemná a zábavná. baví ju to, pretože angličtinu miluje a je len 

škoda, že sa tieto techniky neaplikujú na školách, pretože deti by sa 

na učenie oveľa viac tešili. Pochopiteľne, viac by ich to bavilo než 

samotné drvenie sa poučiek. 

 

Júlia z angličtiny síce zmaturovala na jednotku, avšak nerozumela 

gramatike, všetko bolo len čisté bifľovanie. Teraz jej to ide ľavou 

zadnou a je fakt rada, že sa k tomuto kurzu dostala.  



 

 

  

  
  

Tu sa znovu vraciame k dôvodu č.3, k tomu Rozšírenému Jazykovému 

Coachingu. Podľa Júlie: „naša ochota jej vždy pomôcť a poradiť je na 

nezaplatenie“. Je pre ňu skvelý pocit, keď vie, že sa má na koho 

obrátiť bez toho, aby sa pri tom cítila hlúpo.   

  

Ja si nevybavím situáciu, kedy som sa niečo pýtal na hodine angličtiny 

na strednej škole bez toho, aby som sa cítil hlúpo. U nás našich 

klientov podporujeme v tom, aby sa nás pýtali všetko možné, čo im 

ohľadom učenia angličtiny napadne. Ako Júlia píše: „kto sa nepýta, nič 

sa nedozvie“.  

  

Podľa nás angličtina nie je o bifľovaní gramatických pravidiel. 

Podľa nás je angličtina o ľuďoch a komunikácii s nimi. A preto radi 

našim klientom odpovedáme na všetky ich otázky, aby mohli ísť a 

mohli komunikovať v angličtine čo najskôr.   

  

Keď máme pred sebou tento Júliin príbeh, tak sa ťa chcem opýtať 

takú otázku na zamyslenie:  

O koľko ľahšie by si vďaka angličtine získal lepšiu prácu, ak by si vedel 

po anglicky rozprávať tak dobre, až by ti iní závideli?   

  

Chcem ešte dodať pár slov k tomu Rozšírenému Jazykovému 

Coachingu. Tento Coaching nerobíme len behom 2 mesiacov, ako to 

robia v iných kurzoch, nemáme to obmedzené na 6 mesiacov, ani na 

12 mesiacov ako to majú inde. My pomáhame klientom dovtedy, 

dokým sa nenaučia angličtinu v ich vlastnom tempe, bez ohľadu na 

to, ako dlho im to bude trvať.  



 

 

  

  
  

A čo si myslíš, ako rýchlo ti bude trvať učenie angličtiny, ak bude pre teba 

príjemné a zábavné tak, ako to bolo pre našu klientku Júliu Trnovszkú?  

 

Júlia nám po nejakom čase napísala znovu, že už ovláda 84% z 2000 

najčastejších anglických slov. Pozrieme sa na to, prečo je toto číslo tak 

dôležité. Ale predtým, napísala, že sa snaží počúvať nejaké dokumenty v 

televízií. Nerozumie úplne všetkému, ale ako „podmaz“ je to super.   

 

Júlia Trnovszká – ovládam už 84% z 2000 najčastejších slov  

 

 
  

Čo sa týka tých 2000 slov, tak plus-mínus z nich nevie 330-340. Ale to 

znamená, že ich vie až 1660-1670, čo je 84%. A teraz Dôvod č.7, prečo je 

Online kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz angličtiny, aký si môžeš na 

Slovensku za tieto peniaze kúpiť? Je to fakt, že sa učíš angličtinu, ktorá sa 

reálne používa.  

 

Tých 2000 najčastejších anglických slov tvorí 80% anglickej písanej slovnej 

zásoby a až 96% hovorovej slovnej zásoby.  



 

 

  

  
  

Dáva ti to obrovský slovotvorný základ pre ďalšie prídavné mená a 

ostatné odvodené slová, ktoré ten slovotvorný základ obsahujú.  

 

Tu u nás sa neučíš slovíčka a frázy, ktoré sú ti nanič, ako som sa to 

musel učiť na mojej nudnej strednej škole ja. Učíš sa to, čo sa reálne 

používa. 

 

Júlia nám ďalej píše, že je so sebou spokojná. Čakala, že to budú 

rozhodne ťažšie slovíčka, ale ako vidí, tie najpoužívanejšie, z nich je 

fakt dosť, ktoré pozná. Má pocit, že už aj tvorba viet jej ide lepšie, 

akosi prirodzenejšie, čo ju tiež nakopáva a motivuje ísť v učení sa 

angličtiny ďalej. Veľmi ju teší a baví takéto učenie.   

 

Tu sa dostávame ku Dôvodu č.8, prečo je Online kurz  

AngličtinaRýchlo jednoducho ten najlepší kurz angličtiny, aký je na 

Slovensku k dispozícii. A to je to, že keď sa rozbehneš, tak už nebudeš 

potrebovať motiváciu zvonka, pretože budeš mať svoju vlastnú 

vnútornú motiváciu. 

 

Ja si uvedomujem, že veľa klientov sa do Online kurzu  

AngličtinaRýchlo prihlási, pretože ich inšpirujem vo videách, ako je 

toto. Ale čo je dôležité, je, aby si sa učil aj bez toho, aby si musel 

pozerať povedzme nejaké videá zvonku. 

 

U nás, keď sa klienti začnú učiť týmito technikami efektívneho učenia, 

keď ich začnú aktívne používať, tak ich samotné učenie baví a 

motivuje ísť ďalej.  



 

 

  

  
  

Keď sa takto budeš učiť aj ty, úplne sa vyhneš pasci večných začiatočníkov 

a s angličtinou jednoducho uspeješ. 

 

Teraz sa dostávame ku príbehu Mariána Kurkina, kde si povieme o Dôvode 

č.9. Ale ešte predtým ťa upozorním na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá sa 

týka Online kurzu AngličtinaRýchlo, a pripomeniem ju neskôr znovu. 

 

Marián nám napísal, že, čo sa týka zoznamu najpoužívanejších slov, najviac 

mal problém s prídavnými menami a niektorými slovesami, pri 

podstatných menách je ich učenie sa značne lepšie. Nečaká však zo 

začiatku prehnané zázraky, nakoľko s učením začal 12 dní dozadu. Dáva 

tomu šancu a po určitom čase sa do toho dostane. 

 

Mariánovi robilo problém vytváranie pamäťových predstáv a zrejme si v 

učení bude musieť nájsť pre neho vyhovujúci systém. 

 

Marián Kurkin – vynárajú sa mi anglické slová  

 

  



 

 

  

  
  

Tu sa dostávame k tomu upozorneniu #1 – Rýchlosť učenia technikami 

efektívneho učenia v Online kurze AngličtinaRýchlo je ako let prúdovým 

lietadlom. Nečakaj, že vystrelíš ako guľka z pištole, nečakaj, že vystrelíš ako 

Formula F1. 

 

Čakaj zo začiatku pomalšiu akceleráciu, ako keď štartuje prúdové lietadlo. 

Veľké lietadlo potrebuje na rozbeh 2 kilometre, ale keď sa rozbehne, letí 

rýchlosťou 900 km/h (čo je 3-krát rýchlejšie než formula) a obletí celý svet.  

  
  

Aj ty môžeš mať v učení s technikami efektívneho učenia pomalší rozbeh. 

Ale keď sa takto o rok obzrieš okolo seba, uvedomíš si, že cestuješ svetom, 

že sa rozprávaš s ľuďmi po anglicky sebavedomo a zvučne, že tvoja 

angličtina znie veľmi dobre a máš vďaka nej pracovné príležitosti, aké by sa 

ti nikdy nenaskytli, ak by si sa nezačal učiť technikami efektívneho učenia.  

  



 

 

  

  
  

My ďalej v tomto videu rozoberieme , prečo ani ten pomalší nemusí 

byť až taký problém, ale predtým ti chcem povedať toto. Chcem sa 

pozrieť na druhú vec, ktorú nám Marián napísal.  

  

On píše ďalej, že väčšinou to jeho učenie robí tak, že ak sa zobudí 

pred budíkom, tak si hneď púšťa americké rádio a niekedy pri tom 

ešte aj zaspí ľahkým spánkom na polhodinu až hodinu. Kým je ešte 

čerstvý po ráne, dá si na 30 minút nejakú aplikáciu, v ktorej prejde 

dve kategórie slovíčok pomocou Madery – techniky z nášho kurzu.  

Potom si dá druhú appku na pár základných fráz.  

  

Tu chcem spomenúť to, že rozdiel medzi ľuďmi, ktorí s angličtinou 

uspejú a tými, ktorí neuspejú je v tom, že tí úspešní tie techniky 

efektívneho učenia aktívne používajú. Aktívne sa učia. Majú výsledky. 

A tak, ako sme prešli pred chvíľou, to učenie ich motivuje pracovať 

ďalej.   

  

Marián ďalej píše, že s „lepkami“ s anglickými názvami si polepili 

nábytok v izbe na priváte a k tomu stále počúva rádio a relácie v 

angličtine. Vraví: „jazykové prostredie a učenie slovíčok mi pomohlo v 

tom, že sa oveľa viac sa mi vynárajú slová aj nejaké vety v angličtine 

ako predtým...“.Dokonca, aj keď leží v posteli a ide spať, stále sa mu 

vynárajú slová v angličtine, ktoré sa učil v ten deň. Je to presne tak, 

ako bolo spomínané v kurze, že sa to bude diať. Marián píše: „je to 

dosť sranda a sám som o tom pochyboval že What?? :D ono sa to 

skutočne deje :D“. On vidí, že má význam v takomto spôsobe učenia 

pokračovať ďalej.  



 

 

  

  
  

A tu sa dostávame ku Dôvodu č.9, prečo je Online kurz  

AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz angličtiny, aký si môžeš na 

Slovensku za tieto peniaze kúpiť. To je to, že tu nemáš priestor na 

zabúdanie.   

  

Ja to vysvetlím na tomto príklade: Ak chodíš do nudnej jazykovej školy 

dvakrát týždenne, možno z času na čas tam nejdeš, pretože to je v 

čase, kedy ti to nevyhovuje, tak máš zvyšok týždňa na to, aby si 

zabudol tie veci, ktoré sa v jazykovke naučíš.  

  

Avšak, ak si správne nastavíš jazykové prostredie, ak si ho zostrojíš 

pomocou techník efektívneho učenia z kurzu AngličtinaRýchlo, tak ťa 

bude stále stimulovať, čím ti pomáha udržať v hlave to, čo sa učíš 

aktívnym učením.  

  

Keď už hovorím o aktívnom učení sa angličtiny, máme tu príbeh Zory 

Ondrejčíkovej, ktorá nám napísala, že sa prvýkrát rozprávala so 

svojim synom Palinkom po anglicky. Počas jazdy v aute mu dovolila 

narábať s palubným počítačom. Všetko, čo chcel vedieť, sa ma mohol 

opýtať...ale len v angličtine. Bola to vlastne služba pre ňu, pretože 

potrebuje angličtinu trénovať.  

  

Zora ďalej píše, že takúto komunikáciu v angličtine chce skúsiť aj so 

svojou dcérou Melánkou. Volala tiež známenu a poprosila ho tiež o 

takúto službu.  

  



 

 

  

  
  

Jedná sa o to, že v Online kurze AngličtinaRýchlo sa učíš angličtinu s 

tvojou rodinou, alebo s tvojimi priateľmi. Toto nie je o appke, ktorú 

musíš vyklikávať. Toto nie je o písaní a škrípaní kriedou po tabuli. 

Toto je o tom, že sa učíš angličtinu s tvojou rodinou. Dáš si s nimi 

spoločné aktivity, kde... ako napísala Zora Ondrejčíková: „ten 

spoločný čas je na nezaplatenie“. 

  

A to je Dôvod č.10, prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší 

kurz angličtiny, aký si môžeš na Slovensku za tieto peniaze kúpiť.  

 

Zora Ondrejčíková – rozhovor so synom po anglicky  

  

 
  

Teraz sa dostávame k tomu, prečo je toto pre tvoje efektívne učenie 

angličtiny také dôležité.  



 

 

  

  
  

Pozri... Ak máš s učením angličtiny spojené krásne zážitky, spomienky 

a pocity, tak ti bude učenie angličtiny príjemné. 

  

Ak ti bude učenie angličtiny príjemné, tak sa budeš angličtinu učiť 

radšej.   

  

Ak sa ju budeš učiť radšej, tak sa ku nej budeš vracať častejšie.   

  

Ak sa k angličtine budeš vracať častejšie, tak sa ju naučíš skôr.   

  

Ďalej tu mám príbeh Majky Petruškovej. Znovu sa pozrieme na ten 

Rozšírený Jazykový Coaching. Pretože Majka nám napísala toto...  

  

Mária Petrušková – ocenenie našej práce a konzultácií  

  

  
  

  



 

 

  

  
  

Majka ďakujeme ti, ďakujem ti v mene celého tímu AngličtinaRýchlo. 

Woow! Ďakujeme. Majka nám napísala takúto úžasnú reakciu, práve 

preto, že sme jej poradili v tom, čo bolo pre ňu dôležité a pre jej 

učenie sa angličtiny.  

  

Totiž my nemáme systém delenia, kde by sme klientov rozdelili na 

úrovne A1, A2. B1, B2. My sa vždy pozrieme na to, kde sa klient 

momentálne s angličtinou nachádza a snažíme sa ho dostať do bodu, 

kam sa klient chce dostať. V rámci toho vznikajú nejaké otázky, ktoré 

klienti majú.  

  

Všetky tieto otázky zapadajú do nášho systému, nakoľko náš systém 

je viac zameraný na ľudí, menej na gramatiku. Preto naši klienti majú 

výsledky a prežívajú radosť. Zažívajú radosť z toho, že sa im 

venujeme, z toho, že sa angličtinu naučia skôr.  

  

Ďalej nám píše Katarína Bokšanská. Tu sa dostávame k Dôvodu č.11, 

ktorý som spomínal na začiatku.  

  

Katka nemá žiadne prekážky v učení s Online kurzom  

AngličtinaRýchlo. Tento kurz sa jej veľmi páči, pretože si ho prechádza 

podľa seba, čo jej absolútne vyhovuje.  

  

  



 

 

  

  
  

Katarína Bokšanská – žiadne prekážky pri učení s kurzom AR  

 

  
 

Ešte predtým, než rozoberiem ten Dôvod č.11, môžeš vidieť, že my sa 

jej pýtame: „Čo je tvoja najväčšia prekážka v učení angličtiny?“ 

Súčasťou Rozšíreného Jazykového Coachingu je tiež séria e-mailov, 

ktorú klientom po prihlásení do kurzu posielame, aby sme ich 

nenechali len tak ležať ladom „Aha, tu je kurz!“, aby sme ich podporili, 

podnietili a pripomenuli, že sa môžu naučiť angličtinu...iba sa ku nej 

potrebujú vracať.  

  

V rámci týchto mailov sa klientov aktívne pýtame, aké sú ich prekážky, 

aby sme im mohli pomôcť čo najskôr = hneď, ako nejaké prekážky 

vzniknú, aby sa mohli dostať späť do efektívneho učenia angličtiny, 

aby sa ju naučili skôr, aby mohli rozprávať v zahraničí, aby mali lepšiu 

prácu, aby zarobili peniaze a tým sa im vrátia investícia do nášho 

kurzu. 



 

 

  

  
  

  



 

 

  

  
  

A tu sa dostávame k Dôvodu č.11, prečo je Online kurz  

AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz angličtiny, aký si môžeš na 

Slovensku za tieto peniaze kúpiť a tiež, prečo je online vzdelávanie 

budúcnosťou vzdelávania. Zatiaľ čo do jazykovej školy, alebo na 

doučovanie musíš dochádzať v poobednej nudnej zápche, tu ten čas 

využiješ na aktívne učenie podľa toho, ako to vyhovuje tebe.  

  

Si zvedavý na Dôvod č.12? Poďme sa na to pozrieť.  

  

Martin Maczkó nám píše, že s produktom AngličtinaRýchlo je 

nadmieru spokojný a naplnil jeho očakávania: „naučil ma 

komunikovať v angličtine“. Martin priznáva, že bez tohto kurzu by sa 

mu to nepodarilo.  

  

Martin Maczkó – referencie na kurz AR  

  

  
   



 

 

  

  
  

Práve vďaka skúsenosti, ktorú mal Martin Maczkó, je Dôvodom č.12, 

prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz angličtiny, aký 

si môžeš na Slovensku za tieto peniaze kúpiť, že sa naučíš myslieť v 

angličtine. Ja som to už spomenul pred pár minútami. Jedná sa o to, 

že si nebudeš musieť v hlave prekladať zo slovenčiny, ale budeš 

rovno premýšľať v angličtine.  

  

Ďalej nám Jaroslav Klus zdieľal svoj príbeh a na tom si ukážeme 13. 

Dôvod. Píše, že je kurzom nadšený. Dokonca mu to chýba, keď sa ku 

kurzu nevie dostať. Ako sám tvrdí: „Som rád, že som našiel nový veľký 

cieľ.“ A presne toto je Dôvod č.13, prečo je Online kurz  

AngličtinaRýchlo ten najlepší spôsob učenia angličtiny, aký je za tieto 

peniaze na  Slovensku dostupný. Naši klienti, ktorí používajú v praxi 

techniky efektívneho učenia sú z kurzu jednoducho nadšení.  

  

Jaroslav Klus – nadšený kurzom  

  

  



 

 

  

  
  

Môže sa stať, že niektorý z e-mailov, ktorí ti má byť doručený, ti 

nepríde. Tie e-maily fungujú v 99,9% prípadov, ale ak by sa ti niekedy 

stalo, že by ti niekedy niečo nešlo, tak sa máš vždy na koho obrátiť, 

pretože máš k dispozícii Dôvod č.3: Rozšírený Jazykový Coaching.  

  

14. Dôvod je veľmi praktický a ukážeme si, aké naši klienti dosahujú 

úspechy s angličtinou. Pozrieme sa na viacero príbehov klientov.  

  

Katarína Hlavatá nám napísala, že bola v obchode, kde pracovali 

Pakistanci. Stalo sa jej, že si chceli kúpiť želé cukríky a sami si ich 

chceli namixovať. Nevedeli však, že každý druh cukríka má inú 

cenu...stáva sa. Ten Pakistanec, ktorý tam robil, ich vysypal zo sáčku 

na časopis a začal ich počítať jeho rukou.  

  

Katka na to rýchlo reagovala anglicky a povedala mu, že tie cukríky 

nechce, pretože sa ich dotýkal rukou. Nevie síce, či to povedala 

gramaticky celkom správne, ale bola na seba hrdá, že nad tou vetou 

vôbec nerozmýšľala. Jednoducho zo z nej vyletelo a použila vo vete 

dokonca aj nové slovíčko, ktoré sa naučila v tomto kurze. Ako Katka 

píše: „bol to super pocit a dúfam, že sa budem naďalej zlepšovať.“  

  

  



 

 

  

  
  

Katarína Hlavatá – úspech v obchode s Pakistancom  

  

 
  

Tu sa dostávame k tomu Dôvodu č.14, prečo je Online kurz  

AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz angličtiny, aký si môžeš na Slovensku 

kúpiť. Je ním to, že sa zameriavame na to, aby naši klienti vedeli v 

angličtine komunikovať bez strachu z rozprávania.  

  

Totiž, často sa stáva, že ľudia si spravia certifikáty v nudných jazykových 

školách a sú nadupaní v gramatike. Vedia tie poučky, ale potom prídu do 

zamestnania a tam im volá šéf zo zahraničia a oni ten telefón nechcú 

zodvihnúť. A to majú štátnicu z angličtiny.  

  

A toto je niečo, čo sa ti u nás v žiadnom prípade nestane, pretože celý náš 

kurz je robený tak, že sa zameriavame na to, aby sme našim klientom 

umožnili komunikovať čo najskôr a naši klienti vďaka tomu vedia angličtinu 

použiť v praxi vtedy, keď to potrebujú.  



 

 

  

  
  

Tak, ako nám to napísala ďalšia klientka, Mária Durcová. Tento jej zážitok z 

Katalánska a Portugalska je úplne fantastický. Poďme sa na to pozrieť.   

  

Mária sa s nami podelila o jej „osobnú revolučnú skúsenosť s 

angličtinou“. Bola na púti v Lurdes a vo Fatime a zistila tam, že dokáže 

plynulo komunikovať v angličtine, dokáže rozumieť druhej strane a 

aktívne jej odpovedať. Bol to pre ňu „pozitívny šok!“   

  

O chvíľu sa dozvieš, prečo to bol taký pozitívny šok. No tu chcem znovu 

poukázať na to, že naši klienti dokážu plynulo komunikovať v praxi.   

  

Ako sama priznáva, zatiaľ nevie všetko, má čo vylepšovať. Ale to, že plynulo 

komunikovala a rozumela a že druhá strana rozumela tiež, a dokonca 

dostala spätnú väzbu, že aj gramaticky to bolo dobre, tak to je pre Máriu 

úžasné. Tak isto to bude úžasné pre teba, keď budeš komunikovať s 

cudzincami po tom, čo sa naučíš angličtinu technikami efektívneho učenia.  

  

Mária Durcová – zážitok z Katalánska a Portugalska  

  

  



 

 

  

  
  

Mária sa nám ďalej pochválila, že vďaka online kurzu  

AngličtinaRýchlo sa za posledný rok posunula vpred viac než za posledných 

5 rokov vôbec.   

  

Mária Durcová – za posledný rok som sa posunula neskutočne dopredu  

  

  
  

Ja tento kurz AngličtinaRýchlo vyvíjam už niekoľko rokov. V roku 2013 som 

sa s mojim teamom pýtal ľudí, aké sú ich problémy s učením. Dostali sme 

vyše 400 odpovedí. Čo sme s nimi urobili? My sme ich následne triedili, aby 

sme prišli na to, ako tieto problémy s učením angličtiny spolu súvisia. Aby 

sme prišli na to, čo je príčinou jednotlivých problémov s učením. 

  

A následne až z toho vznikol Online kurz AngličtinaRýchlo tak, aby 

jednotlivé problémy s učením klient odpálil od ich koreňovej príčiny.   

  

  



 

 

  

  
  

A to je Dôvod č.15, prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší 

kurz angličtiny, aký si môžeš na Slovensku za tieto peniaze kúpiť. Kurz 

AngličtinaRýchlo je vhodný aj pre ľudí, ktorí sa v minulosti s 

angličtinou veľmi neposunuli.  

  

Mária Durcová nám ďalej píše, že je šťastná a že táto revolučná 

skúsenosť s angličtinou ju povzbudila. Je vďačná za povzbudenie, 

ktoré my klientom dávame. To ju tiež vie naštartovať a upokojiť.  

  

Pozri, naši klienti začnú aj kvôli tomu, že v týchto videách možno 

inšpirujúco rozprávam, ale v učení vydržia a pokračujú preto, lebo ich 

povzbudzujú ich vlastné úspechy.   

  

Teraz tu máme príbeh klientky Márie Kolenovej, ktorá rozprávala v 

angličtine po 2 mesiacoch od vstupu do kurzu. Fantastické!  

  

Mária nám ďakuje za skvelý kurz a je pre ňu motiváciou a inšpiráciou. 

Predtým sa učila nemčinu, no má problém v nej hovoriť. Dnes vďaka 

kurzu už vie prečo. Každý deň počúva angličtinu aj nemčinu a tvorí si 

vlastnú učebnicu z videí, čo je jedna z techník z kurzu  

AngličtinaRýchlo. Táto zábavná forma jej prináša radosť a chuť učiť sa 

ďalej.  

  

Mária býva v Bratislave a v centre sa pohybuje veľa turistov 

hovoriacich anglicky. Často sa chcú o niečom informovať. Ona prežila 

veľkú radosť z toho, keď ju zastavili a ona im po dvoch mesiacoch 

učenia rozumela, vedela reagovať a poradiť im.   



 

 

  

  
  

Mária Kolenová – komunikácia s cudzincami po 2 mesiacoch v kurze  

  

  
  

Už som spomenul ,že v Online kurze AngličtinaRýchlo tvrdíme, že angličtina 

nie je o gramatických poučkách na tabuli v nudnej jazykovej škole. Angličtina 

je o vzrušujúcej komunikácii s úplnými cudzincami a o sebadôvere, ktorú to 

človeku dodá.   

  

Ak nie si z veľkomesta, žiaden problém, tak zahoď všetky starosti, to je v 

poriadku. V kurze sa dozvieš spôsoby, ako s cudzincami komunikovať, aj keď 

na to v tvojom meste nemáš príležitosti.  

  

Nadišiel čas na druhé upozornenie, o ktorom si povieme viac. Poďme sa 

pozrieť na príbeh Vladimíra Kovaľa. Naše odporúčania sa mu páčia a veľmi 

mu pomáhajú. 

 

Vladimír bol zo začiatku trochu zmätený z času, ktorý strávil nad videami v 

kurze, ale sám tvrdí: „oplatilo sa“. A tu sa vraciame k tomu upozorneniu.  



 

 

  

  
  

Vladimír Kovaľ – vlastná učebnica  

  

 
  

Upozornenie #2 – Rýchlosť učenia technikami efektívneho učenia v 

Online kurze AngličtinaRýchlo je ako let prúdovým lietadlom. 

Nečakaj, že vystrelíš ako guľka, alebo Formula F1. 



 

 

  

  
  

Čakaj pomalší štart ako keď štartuje prúdové lietadlo. Potrebuje na 

rozbeh 2 kilometre, ale keď sa rozbehne, letí trikrát rýchlejšie než 

formula a obletí celý svet.   

  

Aj ty môžeš mať pomalší rozbeh, ale nakoniec sa naučíš angličtinu tak 

dobre, že s ňou tiež jedného dňa obletíš celý svet.   

  

Teraz sa pozrieme na to, prečo ani takýto pomalší rozbeh nemusí byť 

žiaden problém. Zuzana Ryšánková nám totižto napísala toto.  

  

Ďakuje nám za rýchlu spätnú väzbu, ktorá je súčasťou Rozšíreného 

Jazykového Coachingu. Nebola si istá, či treba všetko v pracovných 

zošitoch posielať mailom, no toto máme dnes už vyriešené lepšie.  

V kurze sa dozvieš, ako.   

  

Ku kurzu Zuzana pristupuje zodpovedne a takýto prístup aj tebe 

zabezpečí úspech v angličtine. Vážne sa jej páči spôsob, akým to 

ukazujeme a vysvetľujeme.  

  

  



 

 

  

  
  

Zuzana Ryšánková – pochvala kurzu a tímu  

  

  
  

Pozrime sa na to objektívne: Niekomu môže pomalší rozbeh prekážať, 

ale niekomu takýto začiatok naopak vyhovuje. Pre niekoho to môže byť 

veľa času, ktorý nestrávi priamo s angličtinou, ale je potrebné spoznať 

tieto techniky efektívneho učenia, pretože to je niečo nové. V štátnych 

ani súkromných školách ani v jazykových školách ich nepoznajú a 

nepoužívajú. Ľudia nepoznajú tieto techniky, preto je potrebné ich 

spoznať.   

  

Jasné, objektívne, niekomu sa ten spôsob a vysvetľovanie techník 

efektívneho učenia na začiatku páči, to je napríklad Zuzanin príbeh. Pre 

niekoho to môže byť väčšie množstvo času. Tu sa dostávame k Dôvodu 

č.16, prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo ten najlepší kurz, aký si 

môžeš na Slovensku kúpiť. Ak rozmýšľaš nad tým, že by si Online kurz 

AngličtinaRýchlo vyskúšal, tak určite choď do toho.  



 

 

  

  
  

Vďaka našej 40 dňovej 100% záruke vrátenia peňazí nemáš čo stratiť. 

Naopak, je tu celá angličtina a s ňou nové možnosti, lepšia práca a 

lepšie vzdelanie, ktoré môžeš získať.  

  

Zdenka Horváthová nám píše, že videá v kurze sú podľa nej úplne 

super. Má na mysli videá, kde vysvetľujem techniky efektívneho 

učenia. Videá sú podľa nej krátke, nevyčerpajú a vie si ich zrýchliť a 

vďaka tomu efektívne využívať čas.  

  

Zdenka Horváthová – videá v kurze sú úplne super  

  

  
  

Toto je život mnohých našich klientov. Často sú unavení a zničení z 

práce a vtedy sú videá ideálny spôsob vzdelávania. Inštruktážne 

videá Zdenku bavia natoľko, že má chuť sa ku nim vracať.   

  



 

 

  

  
  

Zdenka identifikuje naučené slovíčka v rádiu a dokonca sa pristihuje, 

že začína byť „závislá“ na angličtine a stránke TED.com. Ľutuje, že túto 

stránku nepoznala skôr.  

  

Viacero klientov nám toto napísalo. Medzi nimi aj Vierka Bútorová, 

ktorá sa v angličtine zdokonalila v dôchodkovom veku z nuly na 

úroveň, kde prednášala v angličtine pred publikom vyše 90 ľudí po 14 

mesiacoch učenia.  

  

Aj ona nám písala, že ľutuje, že s Online kurzom AngličtinaRýchlo 

nezačala skôr. Ak zvažuješ, že by si sa prihlásil tak to určite urob.   

  

Tu je ten Dôvod č.16, prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo ten 

najlepší kurz angličtiny, aký si môžeš na Slovensku za tieto peniaze 

kúpiť. Je to naša 40 dňová 100% záruka vrátenia peňazí, vďaka ktorej 

nemáš čo stratiť.  

  

Naopak, je tu celá angličtina a s ňou nové možnosti, lepšia práca a 

lepšie vzdelanie, ktoré môžeš získať.   

  

Kým tu máme tento Zdenkin príbeh, chcem sa ťa spýtať: Čo si myslíš, 

o koľko rýchlejšie sa naučíš angličtinu v porovnaní s inými kurzami, ak 

na ťa bude baviť až tak, že na nej budeš závislý?  

  

Mám tu predposledný príbeh od Jozefa Hudáka. Vďaka lekciám v časti 

kurzu Princípy zistil svoje nedostatky v angličtine a má jasno v tom, čo 

potrebuje pre svoju angličtinu robiť.  



 

 

  

  
  

  

Jozef si pochvaľuje našu klientsku podporu: „musím povedať, že váš 

support je na výbornej a vysokej úrovni. Váš prístup je profesionálny 

a mne ako človeku technicky zdatnému, trošku pedantovi na 

maličkosti sa páči a to by vám moja priateľka povedala, že mne sa 

veľa, veľa vecí nepáči. Takže teším sa na ďalšiu komunikáciu.“  

  

Jozef Hudák – óda na support  

  

  
  

Rozšírený Jazykový Coaching u nás je o tom, že my ťa zoberieme z 

úrovne, kde sa s angličtinou nachádzaš dnes. Možno, že si na 

úrovni, kde nemáš žiadnu slovnú zásobu a možno, že si na úrovni, 

kde už vieš rozprávať, ale naopak nevieš gramatiku. Možno, že 

rozumieš filmom so slovenskými titulkami, ale nevieš rozprávať.  

Zameriame sa na to, kam sa chceš s angličtinou dostať ty.  



 

 

  

  
  

  

AngličtinaRýchlo je systém, ktorý ťa prevedie angličtinou od 

začiatočníka, cez stredne pokročilého až po pokročilého.  

  

Týmto sa dostávame k poslednému príbehu, a to je skúsenosť 

Miroslavy Griflíkovej. Miroslava do kurzu vstúpila pred necelým 

mesiacom a je veľmi rada, že sa tak rozhodla.  

  

Nie je jediná, koho ľudia v jej okolí odhovárali od učenia sa angličtiny 

v našom kurze vzhľadom na jej vek a vyťaženosť v práci a v rodine. 

Veľa ľudí, ktorí nepoznajú techniky efektívneho učenia a nemajú  

s nimi skúsenosť, neveria, že niečo takéto je možné, pretože v škole 

to nemali. Školy nevyužívali žiadne z našich techník. Klienti k nám 

napriek tomu prichádzajú, naučia sa angličtinu a sú z toho šťastní.  

  

Miroslava má rada nové výzvy, preto sa rozhodla s angličtinou v 

našom kurze začať. Myslí si, že všetky rady, ako sa správne učiť 

angličtinu pochopila a dávajú jej zmysel. Prešla si Princípy 

efektívneho učenia. Tieto netreba preskočiť, tvoria základ pre ďalšie 

rýchle učenie sa angličtiny. Napr. ty už vieš, že jazykové prostredie ti 

pomôže porozumieť hovorenej angličtine a nedá ti priestor zabúdať.  

  

Pre vyťaženosť v práci a v rodine Miroslava priznáva: „asi nebudem 

patriť medzi tých, ktorí sa učia angličtinu rýchlo, ale určite budem 

patriť medzi tých, ktorí sa tešia na každú minútu angličtiny.“  

  



 

 

  

  
  

Miroslava Griflíková – rady k jazykovému prostrediu  

  

  
  

A toto je Dôvod č.17, prečo je Online kurz AngličtinaRýchlo ten 

najlepší kurz angličtiny, do akého môžeš vstúpiť. Aj keď máš pracovné 

povinnosti, či rodinu, aj keď sa kvôli povinnostiam nebudeš učiť 

angličtinu rýchlo, stále sa budeš tešiť na učenie, ktoré ťa čaká.  

  

Aj tá najdlhšia cesta začína prvým krokom. A pokračuje druhým, 

potom tretím. Moja otázka pre teba je:  

  

O koľko skôr sa angličtinu úspešne naučíš, ak sa na tie ďalšie kroky 

budeš tešiť?   

  

Preto choď a využi túto ponuku:  

  



 

 

  

  
  

Prihlás sa do online kurzu AngličtinaRýchlo iba za jednu investíciu 

379€. Prihlás sa do Online kurzu, kde sa naučíš angličtinu behom 2 až 

14 mesiacov. Nauč sa anglicky rozumieť a rozprávať. Získaj lepšiu 

prácu, zarob viac peňazí, aby sa ti táto investícia do angličtiny vrátila 

čo najskôr. Čítaj anglické knihy, cestuj po svete, prekvap svojich 

známych.   

  

Prihlás sa do online kurzu AngličtinaRýchlo už dnes.  

  

Keď sa dnes prihlásiš do Online kurzu AngličtinaRýchlo, získaš tiež 

tieto bonusy v hodnote až 973,00 €, ktoré ti ďalej budú pomáhať s 

tvojou angličtinou 

  



 

 

  

  
  

1 – Rýchlokurz 7 pamäťových lievikov pre bleskové ovládnutie 

angličtiny v hodnote 14,00 €  

  
  

2 – E-book Stroj na jazyky v hodnote 21,00 €  

   



 

 

  

  
  

3 – Základný tréningový plán – Ako sa stať rečníkom v angličtine . v 

hodnote 25,00 €  

  
 

4 – Pokročilý tréningový plán – Ako sa stať rečníkom v angličtine, v 

hodnote 25,00 €  

  
  



 

 

  

  
  

5 – Záznam Pokročilý tréningový plán – Ako sa stať rečníkom v angličtine, 

kde naživo prechádzam cvičenia na rozvoj angličtiny a dávam konkrétne 

tipy ako prekonať strach z rozprávania v angličtine. Prevediem ťa 

začiatkami rozprávania. – 25, 00€  

 
  

6 – Online kurz Hackol som jazyky v hodnote 167,00 €, kde získaš 

pokročilé pamäťové techniky na učenie slovnej zásoby 



 

 

  

  
  

  

7 – Online Kurz Stornuj Svoje Strachy Skutočným Sebavedomím, 

ktorý sa bude hodiť všetkým, ktorí chcú prekonať strach z 

rozprávania v hodnote 97,00 €  

  

  
  

8 – Posledný bonus, ktorý dostaneš, je ten s najväčšou hodnotou. Je 

to neobmedzený prístup k Rozšírenému Jazykovému Coachingu 

AngličtinaRýchlo v hodnote 599,00 €.  

  

Dostaneš prístup k našej nadštandardnej klientskej podpore, kde 

klientov sprevádzame celým procesom učenia angličtiny, od 

začiatočníka, cez stredne pokročilého až po pokročilého, od malej 

slovnej zásoby až po plynulé rozprávanie v angličtine a kde 

odpovedáme na ich konkrétne otázky ohľadom anglickej gramatiky 

  



 

 

  

  
  

Dostaneš prístup k nášmu Rozšírenému Jazykovému Coachingu nie 

na 2 mesiace ako inde, nie na 6 mesiacov, ani na 12 mesiacov, ale na 

toľko, koľko budeš potrebovať, aby si sa angličtinu naučil v tvojom 

vlastnom tempe.    

  

Našej klientke Vierke Bútorovej, ktorá začala s angličtinou v 

dôchodkovom veku, sa podarilo rozprávať po anglicky pred 

publikom vyše 90 ľudí len behom 14 mesiacov učenia angličtiny. Ako 

rýchlo sa naučíš angličtinu ty?   

  

  

Tieto rozšírenia majú spolu hodnotu 973,00 €, ale ak sa prihlásiš 

dnes, získaš ku nim prístup bezplatne ako súčasť online kurzu 

AngličtinaRýchlo. Ak by si si ich chcel zakúpiť zvlášť a neskôr, spolu s 

online kurzom AngličtinaRýchlo by ťa to vyšlo 973,00 € + 379,00 € = 

1352,00 €, čo je viac, než tradičné a nudné jazykovky, ale stále by sa ti 

to oplatilo, lebo by si sa učil s technikami efektívneho učenia a roky 

učenia by si skrátil na mesiace.  

  

Keď sa však prihlásiš teraz, všetko získaš za 1 investíciu, iba za 379€.   

  

Preto choď, využi túto ponuku. Prihlás sa do online kurzu  

AngličtinaRýchlo, nauč sa angličtinu rýchlo, nauč sa anglicky rozumieť. 

Nauč sa anglicky rozprávať. Získaj lepšiu prácu, sleduj anglické videá, 

postav biznis v zahraničí, prekvap svojich známych. Prihlás sa do 

kurzu AngličtinaRýchlo teraz.  

  

https://www.anglictinarychlo.sk/online-kurz-anglictina-rychlo/
https://www.anglictinarychlo.sk/online-kurz-anglictina-rychlo/


 

 

  

  
  

Aby som ti vyjasnil možné nejasnosti. Ak si ešte nikdy nemal odo mňa 

žiaden kurz, tak keď sa prihlásiš do Online kurzu AngličtinaRýchlo, tak 

ti automaticky platí dvojitá garancia vrátenia peňazí.  

  

Prvá garancia ti platí 40 dní a je to 100% garancia vrátenia peňazí. 

Ideš, prihlásiš sa do Online kurzu AngličtinaRýchlo. Robíš úlohy a 

zlepšuješ sa v angličtine. Ak hocikedy v priebehu tohoto procesu 

zistíš, že ti tento online kurz nevyhovuje, vrátim ti plnú sumu, ktorú 

investuješ. A môžeš si nechať celý Online kurz ako môj spôsob 

vyjadrenia vďaky za to, že si mi dal šancu.   

  

Druhá garancia ti platí 6 mesiacov a je to 200% garancia vrátenia 

peňazí. Choď a uč sa angličtinu 6 mesiacov. A ak sa po 6 mesiacoch 

učenia technikami efektívneho učenia v online kurze AngličtinaRýchlo 

nejakým nedopatrením nezlepšíš, tak ti vrátim 100% sumy, ktorú si 

do kurzu investoval + ti zaplatím raz toľko za tvoj čas, ktorý stráviš 

učením.   

  

Takúto záruku si dovolím dať iba preto, lebo som si absolútne istý, že 

keď pôjdeš a keď použiješ kurz AngličtinaRýchlo, tak sa angličtinu 

naučíš.   

  

Takže, aby si sa prihlásil do Online kurzu AngličtinaRýchlo, ktorý 

obsahuje videá, audio verziu, prezentácie, vrátane ďalších návodov a 

postupov ako je Rozšírený Jazykový Coaching, jednoducho klikni na 

tlačidlo "Chcem Vedieť Anglicky"   



 

 

  

  
  

Potom zadaj svoje informácie a stlač šedé tlačidlo Objednať kurz. 

Ihneď po prihlásení dostaneš prístup k prvým videám a môžeš sa učiť 

angličtinu už o malú chvíľu.   

  

UPOZORNENIE: Každým dňom naberám nových klientov a každý 

mesiac online kurz AngličtinaRýchlo zlepšujem, preto táto cena môže 

ísť hore. Už som jeho cenu zvyšoval zo 75 € na 97 €, potom na 107 €, 

potom na 147 €, na 197 € a teraz na 379€. Je pravdepodobné, že  

v priebehu najbližších mesiacov pôjde cena kurzu hore. Nemusí sa 

tak stať. Ale ak pôjde, tak sa to môže stať bez upozornenia.  

  

Takže, aby si sa naučil rozumieť a rozprávať anglicky rýchlo a 

gramaticky správne iba za 379 €, prihlás sa do online kurzu 

AngličtinaRýchlo hneď teraz.  

  

  

  
  

https://www.anglictinarychlo.sk/online-kurz-anglictina-rychlo/
https://www.anglictinarychlo.sk/online-kurz-anglictina-rychlo/
https://www.anglictinarychlo.sk/online-kurz-anglictina-rychlo/

