
Emília Šimová, štátna zamestnankyňa, v r. 2008 ukončila svoje jazykové vzdelávanie v rámci  
        nemeckého jazyka na Jazykovej škole Prešov všeobecnou štátnou jazykovou    
        skúškou 
 

 

               

        
 
 
1. Emília, prečo myslíte, že práve Vy ste boli vybraná na štipendijný pobyt v Nemecku?  
  

Odpoveď na túto otázku prenechávam radšej na Vás, ale veľmi ma to prekvapilo a potešilo. 
(... poznámka: Emília bola od začiatku svojho štúdia na JŠ až do konca veľmi snaživá. 
Napriek tomu, že má rodinu a prácu, bola vždy na vyučovanie v kurze perfektne pripravená. 
Začínala u nás v druhom ročníku a dotiahla to po štátnicu ...) 

 
2. Bol pobyt lepší alebo horší, než ste očakávali? 
 

Čiastočne som bola pripravená, do čoho idem, a to na základe vopred získaných informácií, 
ale môj celkový dojem a samotný pobyt  bol nakoniec podstatne  lepší, než som očakávala. 

 
3. Zmenil Váš pobyt v Mníchove Váš vzťah k nemčine, resp. k Nemecku? 
 

K nemčine ako k cudziemu jazyku určite nie, pretože stále patrí k mojim obľúbeným cudzím 
jazykom. Čo sa týka Nemecka, aj áno, nakoľko som mala možnosť vidieť aspoň časť veľmi 
peknej krajiny, ktorú som predtým nepoznala,  navštíviť zaujímavé miesta, stretnúť a spoznať 
príjemných ľudí.  
 

4. Nemali ste problém adaptovať sa na prostredie, kde ste bývali, resp. prostredie kurzu? 
 
Problém ako taký ani nie, len asi prvé 3 dni som bola trochu viac opatrná, menej  
smelá, ale potom to už bolo všetko pekne nasmerované a organizované. V Mníchove je všetko 
veľmi prehľadne označené, vo voľnom čase som využívala ponuky Goethe inštitútu na 
spoznávanie kultúrnych pamiatok, ale aj zaujímavých častí mesta, ako je obrovský lesopark 
priamo v centre Mníchova „Englischer Garten“ alebo „Olympiapark“. No a samozrejme som 
sa bola pozrieť aj v nádhernom futbalovom stánku „Allianz-Arena“, ktorý mnohí poznajú ako  
 



 
jeden zo štadiónov, na ktorých sa hrali MS vo futbale r. 2006. Teraz tu hrá svoje domáce 
zápasy FC Bayern München.   

 
5.  Mali ste čas pozrieť si aj iné mestá okrem Mníchova? 
 

Áno, na víkendy boli vždy naplánované výlety mimo Mníchova. Boli sme v blízkom okolí 
v Bavorsku, kde je nádherná príroda, zámky, kláštory a jazerá. Z miest som navštívila, síce nie 
v Nemecku, ale v Rakúsku, Salzburg a Kufstein. Mala som možnosť vidieť na vlastné oči 
krásne bavorské jazero Chiemsee, kde sa nachádzajú aj zaujímavé ostrovy – Fraueninsel 
a Herreninsel. A nedá mi nespomenúť aj rozprávkovo nádherný zámok Neuschwanstein.                    

                            

                                                        
 
 

 
 
 

                                                    



 
 

 
 

  
 
Štipendijné pobyty v hodnote cca. 2000 EUR poskytuje každoročne GOETHE- 
INSTITUT poslucháčom Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov. Konkrétneho 
štipendistu určí Jazyková škola. Štipendium zahŕňa: poistenie, náklady na ubytovanie, 
stravovanie, dopravu do a z miesta konania jazykového kurzu, vreckové a samozrejme 
štvortýždňový jazykový kurz na jednej z pobočiek Goethe Institut. 

 

    
 


