
Správa o ceste – z Sabina  
 
Volám sa Sabina a pochádzam zo Slovenska. Rozhodla som sa, že s naučím po nemecky, lebo 
je to jeden zo svetových jazykov a v budúcnosti mi určite nebude na škodu. V škole som sa 
tento jazyk učila, ale nie veľa, lebo som si myslela, že anglický jazyk je postačujúci. Avšak 
posledných pár mesiacov, počas pandémie Coronavírusu, som si zaumienila, že sa chcem 
poriadne naučiť rozprávať po nemecky a nespoliehať sa len na anglický jazyk, už aj z toho 
dôvodu, že Slovensko je susediaca krajina s Rakúskom a bolo by naškodu to nevyužiť. 

 

 
O Actilingua Academy som sa dozvedela od známej, ktorá si to veľmi vychválila. Nakoľko som 
vedela, že sa sama pomocou gramatických knižiek veľmi neposuniem v rozprávaní, vedela 
som, že potrebujem pomoc a práve túto možnosť som videla v Actilingua Academy. Ľahko 
som vyhľadala webstránku na internete a hneď som túto školu aj kontaktovala. Odpísali mi 
ihneď. Boli veľmi priateľskí a nápomocní, na hocijakú otázku vedeli reagovať, usmerniť 
a poradiť, ktorý kurz a variant je pre mňa najlepší. Chcela som bývať vo Viedni, aby som 
nemusela cestovať každý deň a mala tak viac času na nemčinu. Vybavili mi ubytovanie na 
intrákoch, ktoré sú veľmi pekné a majú všetko, čo človek potrebuje. Obchody, kaviarne, 
reštaurácie, všetko je v okolí. Čo mňa najviac prekvapilo, že Actilingua škola bola 20-25 min 
peši od intrákov, ba čo viac, cesta do školy viedla cez krásny Belvedere Park, ktorý sa oplatí 
vidieť. Prechádzka cez Belvedere záhrady a výhľad na Viedeň ma vždy vedeli pekne pripraviť 
do nového dňa v škole.  
 
Actilingua sa nachádza takmer v samom centre Viedne, hocikedy po škole sme mohli ísť do 
centra mesta priamo k Stephanplatzu za necelých 20 min chôdze. Je tu veľa miest, ktoré sa 
oplatí vidieť- veľa obchodov, dobré jedlo, zaujímaví ľudia. Neďaleko sa nachádza 
Nachsmarkt, ktorý ma očaril svojou  rôznorodosťou. Ďalej je tu nespočetné množstvo 
kultúrnych pamiatok a múzeí. Samozrejme, že samotná cesta do úplného srdca Viedne bola 
neopísateľne krásna- cez parky, ulice, poriadok a hlavne neskutočnú architektúru každej 
budovy okolo ktorej prechádzate. Do Viedne som chodila aj pred týmto kurzom, ale inak som 
vnímala krásy, ktoré sa ukrývajú na každom rohu hlavného mesta a ktoré ani za 3 týždne, čo 
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som tu strávila som nedokázala spracovať- každý krát keď prechádzam hoc aj tou istou 
ulicou, ktorou prechádzam každý deň, si všimnem iné úžasné detaily.  
 
Actilingua Škola je pekne označená, takže som trafila hneď na prvý krát do správnej budovy 
aj bez použitia GPS (alebo Google Maps). Opatrenia proti Coronavírusu boli dobre 
zabezpečené, všade bola dezinfekcia, ako aj nutnosť nosiť rúška. Vyučujúci boli milí, ochotní, 
a každý deň dobre pripravení na hodiny. Nikdy na sebe nedali javiť známky únavy, čo ma 
milo prekvapilo, lebo je to náročná práca. V Office /Buro/ boli taktiež vždy usmiate, ochotné 
zamestnankyne. Celkovo som mala dobrý pocit z tej školy, seriózni zamestnanci, a dobrá 
atmosféra. Hodiny prebiehali s určitými opatreniami, ale to k tomu patrí. Páčilo sa mi ako 
učitelia nikdy nestratili trpezlivosť a vždy za každých okolností sa snažili hovoriť na nás po 
nemecky a nie po anglicky, aj keď videli, že nechápeme, našli iný spôsob vysvetľovania po 
nemecky. 
 
Na záver musím povedať, že so sa tu veľa naučila. Rozumiem viac, aj rôznym dialektom, a už 
som prekonala strach z rozprávania v tomto jazyku, keď si napríklad objednávam kávu. 
Rýchlo som pochopila, že je tu veľa ľudí, a nie všetci majú nemčinu ako materinský jazyk, 
takže nevadí ak poviem niečo gramaticky nesprávne, pochopia ma- hlavné je sa snažiť 
rozprávať. Naučili ma mať rada tento jazyk, a presvedčiť ma, že sa to dá naučiť aj 
zábavnejšou formou. Určite odporúčam, ak váhate dúfam, že som Vás a týmto presvedčila, 
je to vynikajúca skúsenosť a stojí to za to.   
 




