
Študijná literatúra - cudzie jazyky  – FMV EU - výučbu cudzích 
jazykov pre študentov FMV zabezpečuje Fakulta aplikovaných 

jazykov (FAJ) 
 

Prvý cudzí jazyk 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

  D. Cotton, D. Falvey, S. Kent:  MARKET LEADER - Upper Intermediate,  

Business English Course Book,  3rd edition Extra, published by Pearson 

(ISBN 9781292134819) 
 
Katedra anglického jazyka  Fakulty aplikovaných jazykov zabezpečí predaj učebníc v priestoroch 
univerzity (rektorátna časť)  počas prvého týždňa výučby. Presnejšie informácie budú zverejnené 
na webovej stránke Fakulty aplikovaných jazykov.  Učebnica slúži študentom aj ako cvičný zošit, 
preto študenti  nemôžu  mať na hodinách anglického jazyka staršie, použité učebnice, ktoré sú 
vyplnené! Nie je povolené používať na hodinách stiahnuté verzie v pdf v počítačoch alebo 
mobiloch. 

 

NEMECKÝ JAZYK: 

  Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu – Kursbuch, Sprachniveau B1+/B2, 

Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-0 (pre kurzy č. 12 a 13) 

  Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu – Arbeitsbuch, Sprachniveau B1+/B2, 

Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-7 (pre kurzy č. 12 a 13) 
 
Upozornenie: 
Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou 
hneď na 1. vyučovacej hodine!!!  

 

Druhý cudzí jazyk 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

  D. Cotton, D. Falvey, S. Kent:  MARKET LEADER - Upper Intermediate,  

Business English Course Book,  3rd edition Extra, published by Pearson 

(ISBN 9781292134819) 
 
Upozornenie:  
Katedra anglického jazyka  FAJ zabezpečí predaj učebníc v priestoroch univerzity (rektorátna časť)  
počas prvého týždňa výučby. Presnejšie informácie budú zverejnené na webovej stránke Fakulty 
aplikovaných jazykov. Učebnica slúži študentom aj ako cvičný zošit, preto študenti  nemôžu  mať 
na hodinách anglického jazyka staršie, použité učebnice, ktoré sú vyplnené!!! 



 
 

NEMECKÝ JAZYK: 

 1. MITTELPUNKT neu B2 - Kursbuch, Ernst Klett,  ISBN 978-3-12-676652-4 

(pre kurzy č. 7, 7a, 8, 8a) 

 2. MITTELPUNKT neu B2 - Arbeitsbuch, Ernst Klett, ISBN 978-3-12-676653-

1 (pre kurzy č. 7, 7a, 8, 8a) 

 
 Kde si učebnicu kúpite:  Predajňa OXICO 

     Panónska cesta 6 
     Bratislava, 851 04 
     Telefón: 02/672 830 20 

 Kedy:     Po - Pia: 8:00 – 16:30 
 
Upozornenie: 
Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou 
hneď na 1. vyučovacej hodine!!!  
 
 

Ostatné jazyky (slovenský, francúzsky, španielsky, taliansky 

a ruský): 

 
Ak nie je daný cudzí jazyk zaradený do rozvrhu (zistíte pri prihlasovaní na rozvrh), je 
potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí 
budú oznámené na Fakulte aplikovaných jazykov na nástenke a na webovej stránke 
Fakulty aplikovaných jazykov. 
Študijná literatúra na tieto jazyky bude oznámená na prvej hodine. 


