
REAL ESTATE ENGLISH 
          

                      SLOVNÁ  ZÁSOBA  DO  REALITNEJ PRAXE  
                                 (ÚRYVOK Z ON-LINE KURZU REALITNÁ ANGLIČTINA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“What price 

range are you 
thinking of? 

 
Are you 

looking for 
furnished or 
unfurnished 

house?” 

Vybrané slovné spojenia 

 Chceli by ste niečo kúpiť alebo si 
prenajať? 

Are you looking to buy or to rent? 

 Aký druh ubytovania hľadáte? What kind of accommodation are you 
looking for? 

 V ktorej oblasti by to malo byť? Which area would you prefer? 

 Chcel/a by som byt neďaleko centra 
mesta. 

I would like an apartment not too far from 
the city centre. 

 Koľko ste ochotný zaplatiť? How much are you willing to pay? 

 Aký je váš rozpočet? What is your budget? 

 Aké cenové rozpätie máte na mysli? What price range are you thinking of? 

 Chceli by ste zariadený alebo 
nezariadený byt/dom? 

Are you looking for furnished or unfurnished 
apartment/house? 

 Budete si brať hypotéku? Are you going to need a mortgage? 

 Máte nejakú nehnuteľnosť na 
predaj? 

Have you got any property for sale? 

 Môžeme Vás pridať na náš zoznam 
záujemcov, ktorým pravidelne 
posielame informácie o aktuálnych 
ponukách? 

Would you like us to add you to our mailing 
list? 

  
  
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané slovíčka   

nehnuteľnosť - property, estate 

ponuka - offer 

dopyt - demand 

trh - market 

inzerát - listing, advertisment, ad 

platnosť - validity 

kúpa - purchase 

predaj - sale 

prenájom - rent, lease 

byt - apartment, flat 

garsónka - studio apartment 

bytový dom - apartment building 

rodinný dom - family house 

kancelársky priestor - office space 

rekreačná chata - cabin 

sklad - warehouse 

výrobná hala - production hall 

šopa - shed 

územie - region 

vidiek - country side, rural area 

pozemok - lot, land, estate, grounds 

poloha - location 

obytná štvrť - residential area 

mestská časť - city quarter 

plocha - area 

orná pôda - arable land 

zariadenie bytu - equipment 

pivnica - basement, cellar 

ústredné kúrenie - central heating 

lokálne kúrenie - local heating 

kotol - boiler 

podlahové kúrenie - floor heating 

klimatizácia - air conditioning, A/C 

bezpečnostné dvere - security door 

okolie bytu - flat surroundings 

tiché prostredie - quiet area 

upravené okolie - well maintained area 

altánok - gazebo 

dielňa - workshop 

zateplený dom - insulated building 

strešná krytina - roofing tile 

prístupová cesta - access road 

neupravená cesta - unmaintained road 

poľná cesta - field road 

lesná cesta - forest road 

vodovod - water supply 

studňa - well 

zemný plyn - natural gas 

žumpa - cesspool, cloaca 

kanalizácia - sewerage 

čistička odpadových vôd - water purifier 

spracovanie odpadu - waste management 

kúpna zmluva - purchase contract 

záloha - deposit 

kataster - cadastral office 

list vlastníctva - ownership certificate 

 

 

 

 

 

 

 



Chcete zdokonaliť vašu realitnú angličtinu ? 

Zapojte sa do ON - LINE KURZU REALITNÁ ANGLIČTINA 

 

Témy kurzu:  

1. LEKCIA - Inzercia, príprava inzerátu v angličtine (PLACING AN AD) 
2. LEKCIA - Telefonovanie  (CONVERSATION OVER THE PHONE) 
3. LEKCIA - Obhliadka nehnuteľnosti  (PROPERTY INSPECTION) 
4. LEKCIA - Míting, rokovanie s klientom, vyjednávanie (MEETING, NEGOTIATING THE CONDITIONS) 
5. LEKCIA - Uzavretie obchodu (CLOSING A DEAL) a záverečné zhrnutie (CONCLUSION) 

Ako prebieha on-line kurz:  

 On-line kurz prebieha na diaľku len medzi Vami a lektorom (cez telefón na účet SORA alebo 
cez Skype).  

 S lektorom si dohodnete termíny jednotlivých lekcií tak, ako Vám to bude najviac vyhovovať 
(spolu je 5 lekcií po 60 min., ideálne 1x týždenne). 

 Konverzácia prebieha v anglickom jazyku (lektor sa vydáva za zahraničného klienta a simuluje 
rôzne situácie z realitnej praxe). 

 V anglickom jazyku preberiete celý priebeh realitného obchodu. 
 Rozšírite si odbornú slovnú zásobu a osvojíte si slovné spojenia. 

Výhody:     

 Uvoľnená atmosféra oproti tradičnej metóde “v triede".  
 Výučba a konverzácia prakticky kdekoľvek, kde je pripojenie na internet (ak kurz prebieha cez 

Skype).  
 Možnosť dohodnúť si lekcie aj neskôr večer.  
 Pohodlie kancelárie alebo domova. 
 Úspora času, výučba prebieha v čase, ktorý Vám bude najviac vyhovovať. 
 Výučba je šitá na mieru (lektor prispôsobuje témy Vašim potrebám). 
 Individuálny prístup a pútavá forma výučby. 
 Súčasťou poskytnutých materiálov sú aj vzory zmlúv v anglickom jazyku (sprostredkovateľská 

zmluva, kúpna zmluva a nájomná zmluva) 

Nemajte obavu, ak nie je Vaša angličtina plynulá. 
Cieľom kurzu nie je hodnotiť Vás, ale zdokonaliť Vašu realitnú angličtinu !  

 
 

Získať viac informácií   

 

http://www.sora.sk/anglictina-pre-realitnych-maklerov

