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SPRÁVY A POSUDKY

Európsky deň jazykov

Od roku 2001 si 26. septembra každoročne pripomíname Európsky deň 
jazykov, v rámci ktorého sa tradične v Bratislave na Hviezdoslavovom ná-
mestí organizuje podujatie pre verejnosť. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie 
o rozmanitosti jazykov a kultúr jednotlivých národov a národností v Eu-
rópe. V aktuálnom šestnástom ročníku sa do akcie zapojilo (symbolicky) 
šestnásť jazykových inštitútov, inštitúcií a veľvyslanectiev. Medzi hlav-
ných organizátorov na Slovensku patrili – okrem Jazykovedného ústavu 
Ľudovíta Štúra SAV – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad, 
Francúzsky inštitút v Bratislave, Národná agentúra Erasmus+, Slovenská 
akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Studia Academica 
Slovaca FF UK. Podujatie spoluorganizovali zástupcovia Poľského kul-
túrneho inštitútu, Goetheho inštitútu, Rakúskeho inštitútu, Veľvyslanectva 
Gruzínskej republiky, Maďarského inštitútu, Bulharského kultúrneho in-
štitútu, Cervantesovho inštitútu, Veľvyslanectva Chorvátskej republiky, 
Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Veľvyslanectva Srbskej republiky 
a Portugalského inštitútu.

Približne tritisíc záujemcov – predovšetkým žiakov a študentov základ-
ných a stredných škôl – sa mohlo v dopoludňajších hodinách zapojiť do 
rozmanitých aktivít. Podujatie otvoril vedúci zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku Dušan Chrenek, ktorý apeloval na podstatu a zmysel učenia 
sa cudzích jazykov. Po jeho príhovore moderátorka Lucia Molnár Satinská 
predstavila všetky inštitúcie, ktoré sa v priebehu roka zúčastnili na príprave 
akcie, a následne uvádzala jednotlivé výstupy žiakov a študentov škôl za-
meraných na výučbu cudzieho jazyka. Ako prví na pódiu vystúpili študenti 
Súkromného slovanského gymnázia v Bratislave, ktorí zaujali svojím reci-
tálom. S muzikálom Každý je iný sa predstavili žiaci bratislavskej Základnej 
školy na Hlbokej ceste s vyučovacím jazykom nemeckým. Základná ume-
lecká škola vo Svätom Jure sa prezentovala scénkou Básnikova abeceda. Po 
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nej nasledovalo vystúpenie chorvátskeho folklórneho súboru ČRIP a hudob-
né pásmo žiakov medzinárodnej školy QSI. Medzi zaujímavé čísla patrilo aj 
pesničkové pásmo speváckeho zboru žiakov Ecole Française de Bratislava. 
Pódiové vystúpenia ukončilo divadelné predstavenie žiakov zo Základnej 
školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na 
Drotárskej ceste v Bratislave, ktoré bolo spojené s krátkou ukážkou posun-
kového jazyka. Sprievodnou akciou v priebehu celého podujatia bolo pre-
mietanie krátkych náučných filmov v pôvodnom znení, ktoré si záujemcovia
mohli pozrieť v neďalekom kine Mladosť.

Pódiový program bol popretkávaný kvízmi o jazykoch, o kultúrnej roz-
manitosti v Európe, ako aj o jazykových programoch Erasmus+, do ktorých 
sa mohli žiaci a študenti aktívne zapojiť a bojovať tak o zaujímavé ceny. 
Organizátori pripravili pre účastníkov aj tzv. Spoločnú hru – kvíz, ktorý 
prostredníctvom otázok o jednotlivých jazykoch a kultúrach prepojil všetky 
prítomné inštitúcie. V jednotlivých stánkoch si mohli záujemcovia otestovať 
aj svoje jazykové zručnosti s rodenými hovoriacimi a zároveň prehĺbiť svo-
je vedomosti o kultúrnom bohatstve európskych krajín.

V stánku JÚĽŠ SAV, o ktorý bol aj tento rok veľký záujem, si účastníci 
overovali znalosti o rodnom jazyku. Žiakom základných škôl spôsobova-
lo problémy dopĺňanie chýbajúcich častí v pranostikách a porekadlách, no 
v určovaní vetných členov boli skutočne výborní. Pre študentov stredných 
škôl boli miestami problematické otázky o etymológii slov, ale svojou krea-
tivitou prekvapili pri tvorbe homoným a synoným.

Krátko po poludní džavot zástupov detí z námestia postupne utíchal 
a moderátorka program ukončila posledným okruhom jazykových otázok. 
V mene organizátorov ďakujeme všetkým prítomným za skvelú „jazykmi 
nabitú“ atmosféru a už teraz sa tešíme na spoločnú jazykovú oslavu v ďal-
šom ročníku Európskeho dňa jazykov!

Adriána Žáková


