
 

 

 

 

 

EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2016 
 

 

Dňa 28. septembra 2016 organizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 

spoluprácu (SAAIC) - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu v hoteli Mercure Bratislava Centrum slávnostnú ceremóniu, ktorá sa konala pod 

záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pána Petra Plavčana. Slávnostná 

ceremónia bola vyvrcholením 14. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre 

jazyky, ktorá je iniciatívou Európskej komisie v oblasti jazykového vzdelávania. 
 

Hlavným cieľom ceremónie bolo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení Európska 

značka pre jazyky 2016 najkvalitnejším projektom, ktoré sa prihlásili do súťaže v rámci 

Výzvy 2016. Program otvorila Mgr. Irena Fonodová, výkonná riaditeľka SAAIC, ktorá 

privítala všetkých zúčastnených. Nasledoval kultúrny program v podaní žiakov a pedagógov 

Konzervatória v Bratislave. Po krásnom hudobnom zážitku predniesol úvodné slovo PhDr. 

Marek Moška, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí 

MŠVVaŠ SR, ktorý vyzdvihol prácu všetkých učiteľov a ich prínos ku skvalitneniu výučby 

cudzích jazykov na Slovensku. Ocenil tiež prácu SAAIC a národnej poroty pozostávajúcej 

z odborníkov v oblasti jazykového vzdelávania za organizovanie 14. ročníka súťaže Európska 

značka pre jazyky na Slovensku. Mgr. Michaela Bogdanová a Mgr. Zuzana Izáková priblížili 

históriu tohto podujatia, ktoré sa na Slovensku organizuje od r. 2002, ako aj priebeh  

14. ročníka, do ktorého sa zapojili organizácie z celého Slovenska. Slávnostná ceremónia 

vyvrcholila udeľovaním ocenení víťazným projektom, ktoré prítomným predstavila 

predsedníčka národnej poroty PaedDr. Eva Obžerová z MŠVVaŠ SR. Po vyhlásení výsledkov 

nasledoval seminár „CLIL a jeho využitie vo vzdelávaní (Jazyky v odbornom vzdelávaní 

a príprave)“, ktorý viedla Ing. Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu v 

Bratislave. Záver seminára patril prezentácii Erasmus+ projektu „Flash Electro“ v podaní  

Ing. Kataríny Faidzen zo spoločnosti Centre for Modern Education (SK) s.r.o., ktorá 

medzinárodný projekt koordinuje. 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov na Slovensku 

a pripájame gratuláciu oceneným projektom: 
 

 JASNE – Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg:  PaedDr. Janka Chládecká, PhD. 

riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave a PhDr. Alica 

Bortlíková, koordinátorka projektu prezentovali medzinárodný projekt, ktorý bol zameraný 

na odborné jazykové vzdelávanie prostredníctvom e-learningu dostupné v 4 jazykoch: 

nemeckom, poľskom, českom a slovenskom. 
 

 Prehĺbenie odborných jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na 

medzinárodnom trhu práce: Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka Obchodnej akadémie 

Dušana Metoda Janotu v Čadci a Ing. Mária Kullová, koordinátorka projektu, predstavili 

projekt nadnárodných stáží žiakov, ktoré prebiehali v autentickom cudzojazyčnom prostredí 

podnikov vo Veľkej Británii. 
 

 See you – see me: Mgr. Eva Kršková, riaditeľka Strednej odbornej školy pre žiakov so 

sluchovým postihnutím v Bratislave a Mgr. Jana Kaplánová, koordinátorka medzinárodného 



projektu predstavili jeho aktivity a výstupy zamerané nielen na žiakov so sluchovým 

postihnutím, ale aj na počujúcich žiakov, učiteľov a špeciálnych pedagógov s dôrazom na 

rozvoj národných posunkových jazykov Poľska, Nemecka, Írska, Turecka a Slovenska, 

medzinárodného posunkového jazyka a anglického jazyka.  
 

Na organizovaní 14. ročníka súťaže Európska značka pre jazyky 2016 sa podieľali SAAIC – 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, MŠVVaŠ SR, 

Zastúpenie EK v SR, Štátny pedagogický ústav, Goethe-Institut Bratislava, Francúzsky 

inštitút na Slovensku, Taliansky kultúrny inštitút a Dům zahraniční spolupráce Praha, ktorí 

veľkou mierou prispeli k úspechu celého podujatia. Podujatie sponzorsky podporili 

spoločnosti Macmillan Education a Oxford University Press.  
 

Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke iniciatívy: 

http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php . 

http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php

