
Nový kurz pre profesijne orientovanú výučbu, vhodný aj pre úplných začiatočníkov. 

V štyroch dieloch vedie po úroveň B2. Práve vyšiel diel A1, ďalšie diely sú v príprave.

 Komponenty: 

P Kurs- und Arbeitsbuch 

P Medienpaket (2 Audio-CDs + DVD)

P Lehrerhandbuch

P digitales Unterrichtspaket

Kurz hospodárskej nemčiny, vhodný už od začiatočníkov. V troch dieloch 

(A1 - A2, A2 - B1, B1 - B2) vedie po úroveň B2. Zameriava sa na poslucháčov, ktorí 

komunikujú s obchodnými partnermi v nemčine.

 Komponenty: 

P Kursbuch mit 2 Audio-CDs

P Arbeitsbuch 

Exportwege neu

Alltag, Beruf & Co.
6-dielny kurz pre profesijne orientovanú výučbu. Učebnice spájajú odborný jazyk

 a jazyk všedného dňa - každá lekcia obsahuje dvojstranu s názvom "Im Alltag“ a 

ďalšiu dvojstranu  "Im Beruf".

 Komponenty: 

P Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD

P Audio CD zum Kursbuch

P Wörterlernheft

P Lehrerhandbuch

Unternehmen Deutsch
2-dielny kurz s témami z oblasti hospodárskej nemčiny. Prvý diel Grundkurs (A1 - A2) 

je určený pre poslucháčov s minimálnymi znalosťami nemčiny, druhý diel Aufbaukurs

(B1 - B2) pre pokročilých poslucháčov.

 Komponenty: 

P Kursbuch                                    

P Arbeitsbuch                             

P Lehrerhandbuch

P Audio CDs zum Kursbuch

P Wörterlernheft

DaF im Unternehmen

Berufssprache- ponuka 2016

Kurzy

A1 - B1

Na www.hueber.de:

P kopíroveľné materiály, hry a tipy pre 
učiteľa 

P interaktívne cvičenia pre poslucháčov

A1 - B2

Na www.klett.de:

P audio nahrávky k učebnici a filmy  
P interaktívne cvičenia pre poslucháčov

A1 - B2

A1 - B2

Ďalšie tituly



Berufspraxis Deutsch

Schritte international im Beruf
Zbierka materiálov vhodných pre profesijnú prípravu. Ponúka 4 moduly s doplnkovým materiálom 

zameraným na slovnú zásobu, vetné spojenia a terminológiu bežnú v zamestnaní.  

Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf

Knižka obsahuje spolu 20 pracovných listov na tému zamestnanie a hospodárstvo. 

Pracovné listy začínajú od úrovne A1.2 (Schritteinternational 2) a vedú až po 

úroveňB1 (Schritteinternational 6).

Deutsch für ... Ihren Beruf

Kniha obsahuje kopírovateľné predlohy (rozsah 6-8 strán) pre 20 rozdielnych povolaní, 

napr. chyžná, au pair, recepčná, predavač,... 

Kommunikation am Arbeitsplatz

Pracovné materiály korešpondujúce s učebnicou Schritte international 1–6, dá sa však 

použiť aj samostatne. Precvičuje všetky zručnosti, ktoré sú zamerané na situácie

bežného pracovného dňa.

Deutsch in der Kaffeepause

20 typických obchodných rozhovorov v pracovnom životenahraných na 2 audio-CD. 

Počúvaním sa študenti naučia  dôležité slovné spojenia bežne používané v práci. 

Vhodný od úrovne A2.                           

Deutsch am Arbeitsplatz
Učebnica z radu Pluspunkte Beruf.

Zohľadňuje rôzne povolania.

Materiál na 120 - 150 vyučovacích 

hodín. Kniha obsahuje audio CD.

Perspektive Deutsch
Učebnica a pracovný zošit poskytuje 

portréty osôb v rôznych oblastiach a 

povolaniach. Kniha obsahuje audio CD.

Učebnica pre úroveň B1 zameraná 

v šiestich kapitolách na jednotlivé 

zručnosti čítanie, písanie, počúva-

nie a ústny prejav.  Kniha obsahuje 

audio CD.

Im Beruf
Učebnica s dôrazom na komunikačné 

stratégie (rozšírenie štylistického roz-

sahu a rozoznania jazykových nuáns). 

K učebnici je v ponuke pracovný zošit 

a audio CD.

Učebnica nemčiny pre remeslá a 

služby. Určená všetkým, ktorí pou-

žívajú nemčinu vo svojej profesii - 

študentom a učňom SOŠ, ako aj 

zamestnancom špecializovaných 

firiem a remeselníkom.

Kniha obsahuje audio CD.

Treffpunkt Beruf
2 knihy (A2 a B1) sprostredkujú dôležité 

zručnosti (ústny prejav, počúvanie, číta-

nie, písanie) potrebné v pracovnom 

prostredí. Vhodné nielen ako doplnkový 

materiál k učebniciam Berliner Platz neu, 

ale aj samostatne. Knihy obsahujú audio CD.

Deutsch für deinen Job

A2 /B1+

Ďalšie tituly

A2/B1+

B1+/B2B1

A1 - A2

A1 - B1

A2 - B1



Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro

Kniha pre úroveň B2/C1 pre tých, ktorí majú v pracovnej náplni rutinné kontakty  

s nemecky hovoriaci kolegami, nadriadenými, dodávateľmi či zákazníkmi. Kniha 

obsahuje vložené audio CD.

Rad vhodný pre pokročilých poslucháčov, ktorí komunikujú s nemecky hovoriacimi firmami. Knihy sú 

koncipované na 16 - 24 vyučovacích hodín, majú v ponuke aj metodické príručky s pokynmi pre učiteľov.

Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz

Kniha pre úroveň B1/B2, vhodná pre poslucháčov, ktorí písomne formou listov alebo 

mailami komunikujú s nemecky hovoriacimi obchodnými partnermi, nadriadenými či 

zákazníkmi. Kniha má vložený CD-ROM so vzorovými riešeniami úloh.

Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation 

Kniha pre úroveň B2/C1 vhodná pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť probmémom vychádza-

júcim z rôznych kultúr - spracováva špecifické konvencie rôznych kultúr. Kniha obsahu-

je vložené audio CD a DVD. 

Erfolgreich in Besprechungen

Kniha pre úroveň B2/C1 pripravuje na porady a rutinné rozhovory prebiehajúce v ne-

meckom jazyku v pracovnom kolektíve. Kniha obsahuje vložené audio CD.

Erfolgreich in Verhandlungen

Kniha pre úroveň B2/C1 pre všetkých, ktorí musia viesť v rámci práce rokovania s ko-

legami, obchodnými partnermi, dodávateľmi či zákazníkmi po nemecky. Kniha obsa-

huje vložené audio CD.

Erfolgreich bei Präsentationen

Kniha pre úroveň B2/C1 pripravuje poslucháčov na efektívne prezentovanie pod-

niku a jeho produktov/výkonov na výstavách pri rozhovoroch s nemecky hovoria-

cimi partnermi. Kniha obsahuje vložené audio CD.

Geschäftskommunikation
Besser Schreiben - tréning písania listov s dôrazom na import/export

Besser Telefonieren - tréning pracovnej komunikácie prostredníctvom 

telefonovania. Kniha obsahuje audio CD.

Verhandlungssprache - tréning komunikácie v rámci obchodu a rokovaní. 

Kniha obsahuje audio CD.

Training berufliche Kommunikation

Deutsch für das Berufsleben

Učebnica pre úroveň B1 zameraná 

v šiestich kapitolách na jednotlivé 

zručnosti čítanie, písanie, počúva-

nie a ústny prejav. Kniha obsahuje 

vložené audio CD.

Kniha systematicky precvičujúca zruč-

nosť počúvanie, prezentuje situácie 

typické pri telefonickom kontakte. 

Kniha obsahuje vložené audio CD.

Menschen im Beruf - 
Telefontraining

B1 - C1

B1/B2
B1

B1 - B2



* poštovné ZADARMO pri objednávke nad 166 € (pre školy nad 100 €), inak účtujeme poštovné a balné 

   3,15 Euro. Tovar, ktorý je skladom, vybavujeme do 2 - 5 pracovných dní, ak nie je skladom, doba dodania 

   je cca 3 – 6  týždňov (podľa vydavateľstva a dostupnosti titulu u vydavateľa).

* možnosť bezplatného zapožicania kníh (na základe písomnej požiadavky Vám pošleme knihy na 1 mesiac 

   na ukážku. (Ako vzorku neposielame CD, DVD, CD-ROM IWB a kopírovateľné materiály).

Cenníky a katalógy v tlačenej verzii Vám radi na vyžiadanie zašleme mailom,  prípadne poštou. 

Bližšie informácie ku všetkým titulom vydavateľstva nájdete na stránkach www.hueber.de alebo  www.sk.hueber.de.

Kontaktujte nás!

V prípade akýchkoľvek otázok k titulom vydavateľstva Hueber alebo záujmu o návštevu školy sme Vám k dispozícii a 

radi Vám poradíme alebo si s Vami dohodneme stretnutie. 

Mgr. Miriam Rajnohová

miriam.rajnohova@oxico.sk

' 02/ 54 41 09 92 - 3  

' 0903 828 543

Slovensko-nemecká
obchodná koreškondencia

Pri objednávaní prosíme vždy čitateľne uviesť: 

* presný a úplný názov učebnice vrátane úrovne

* počet objednaných kníh

* presnú adresu odberateľa a kontaktnú osobu s telefónnym číslom (balíky doručujeme kuriérskou službou)

* telefonické objednávky vybavujeme len formou dobierky (platba v hotovosti pri preberaní balíka) alebo 

   osobného odberu u nás v distribúcii OXICO na Panónskej ceste 6 v Bratislave v pracovné dni od 8:00 do 

   16:30 hod.

Bürokommunikation Deutsch

Kniha obsahuje takmer 400 vzoro-

vých listov, správ a faxov, 2 500 

modulov na prípravu listov, faxov, 

mailových správ, návody ako správ-

ne komunikovať vo všetkých fázach

 obchodovania.

Kniha obsahuje témy ako dohodnutie 

si termínov, dopyt, objednávky, ponu-

ky, upomienky, rezervácie, reklamácie, 

písomná komunikácia a omnoho viac. 

S cvičeniami a kľúčom. 

Výhody 2016:

Das Testbuch 
Wirtschaftsdeutsch

Učebnica pre tých, ktorí sa pripra-

vujú  na Test WiDaF. Informuje o 

priebehu a požiadavkach na test. 

Ku každej časti testu (odborná 

lexikológia, gramatika, čítanie a 

počúvanie) ponúka široký výber

cvičení. Kniha obsahuje audio CD.

Učebnica pre pokročilých poslucháčov 

so ákladnými znalosťami nemeckého 

hospodárskeho jazyka. Rozvíja schop-

nosť ústnej komunikácie o odbornej 

problematike, čítania odborných tex-

tov a písomného prejavu.

Kniha obsahuje audio CD.

Wirtschaftsdeutsch
für Fortgeschrittene

B2/C2B1/C2


