
 

 

 

 

 



"Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta.„1 

 

  je iniciatívou Európskej komisie zameranou na podporu viacjazyčnosti, ktorej cieľom je oceniť a zviditeľniť výnimočné projekty a tým: 

✓ inšpirovať odbornú verejnosť k zavádzaniu inovatívnych metód a osvedčených postupov do formálnej výučby a neformálneho učenia sa jazykov, 

✓ motivovať laickú verejnosť k učeniu sa jazykov. 
 

História iniciatívy Európska značka pre jazyky siaha do roku 2002, kedy SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, 

ktorá je už 18 rokov jej organizátorom, spustila na Slovensku 1. ročník. Za toto obdobie prešla súťaž niekoľkými zmenami. V rokoch 2002 až 2004 sa do nej prihlasovali 

organizácie, ktoré vďaka svojím kvalitným projektom získali ocenenie Európska značka pre jazyky. V rokoch 2005 až 2013 k nim pribudlo oceňovanie výnimočných 

pedagógov, ktorým bolo udeľované vyznamenanie Európsky učiteľ jazykov. Od roku 2015 sa súťaž vrátila k svojmu pôvodnému modelu udeľovania certifikátu kvality 

Európska značka pre jazyky súťažným príspevkom, ktoré môžu predkladať rôznorodé organizácie od škôl, univerzít, jazykových centier až po múzeá. 

Od začiatkov tejto populárnej iniciatívy na Slovensku sa počet ocenených vyšplhal na 43 učiteľov a  45 organizácií. Dnes už môžeme Európsku značku pre jazyky 

považovať za podujatie, ktoré si našlo stálych fanúšikov a do ktorého sa so svojimi súťažnými príspevkami každoročne zapájajú školy, univerzity, vzdelávacie centrá či 

súkromné spoločnosti, ktoré sa venujú jazykovej výučbe od predškolského veku až po dospelosť. 

Úspech iniciatívy Európska značka pre jazyky ovplyvňuje do značnej miery aj profesionálne pôsobenie národnej poroty, ktorú tvoria odborníci z MŠVVaŠ SR, Štátneho 

pedagogického ústavu, Goetheho Institutu Bratislava, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Domu zahraniční spolupráce v ČR. 

SAAIC – NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovala v roku 2020 za podpory MŠVVaŠ SR a ďalších partnerov už 18. ročník iniciatívy 

na Slovensku. Vyvrcholením bolo netradičné virtuálne prezentovanie výsledkov, na ktorom boli udelené ocenenia víťazom a vyslovené poďakovanie všetkým tým, ktorí 

sa dlhodobo podieľajú na skvalitňovaní jazykového vzdelávania a učenia sa na Slovensku od pedagógov, cez odborných zamestnancov až po riadiacich pracovníkov. 

Na nasledujúcich stránkach Vám prinášame stručný prehľad o priebehu 18. ročníka iniciatívy Európska značka pre jazyky 2020 a ochutnávku ocenených projektov. 

Tím ELL  

___________________________________ 

1 The Project Gutenberg eBook #5740: Tractatus Logico-Philosophicus    

https://www.gutenberg.org/files/5740/5740-pdf.pdf


 
SAAIC - Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu zverejnila v apríli Výzvu na predkladanie súťažných návrhov pre rok 
2020. K stanovenému termínu bolo do národnej agentúry podaných celkom  
13 súťažných príspevkov.  
 
Ich kvalitu posudzovala národná porota na základe 6 kvalitatívnych kritérií  
a 2 priorít, ktoré stanovila Európska komisia: 

✓ komplexnosť 
✓ inovatívnosť 
✓ pridaná hodnota v národnom kontexte 
✓ európska dimenzia 
✓ prenositeľnosť 
✓ zvýšenie motivácie učiacich sa a pedagógov 

 
Hodnotenie kvality prebiehalo v dvoch kolách. V prvom kole posudzovali 
členovia národnej poroty na základe informácií uvedených v elektronických 
prihláškach všetky nominované príspevky, ktoré splnili kritériá oprávnenosti. 
Výsledkom bol postup šiestich súťažných príspevkov do užšieho výberu. Ich 
zástupcovia boli pozvaní do druhého kola hodnotenia kvality, v ktorom dostali 
priestor pre osobnú prezentáciu svojich projektov. Národná porota z nich 
vybrala tri víťazné súťažné príspevky, ktorým sa rozhodla udeliť certifikát 
Európska značka pre jazyky 2020. 
 
Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo na 
netradičnom virtuálnom prezentovaní výsledkov. Program podujatia uzavrel 
odborný seminár Využitie metódy CLIL vo výučbe cudzích jazykov vedený 
profesorkou PaedDr. Silviou Pokrivčákovou, PhD. z Trnavskej univerzity  
v Trnave. 

 

Organizátorom 18. ročníka iniciatívy Európska značka pre jazyky a záverečného 
virtuálneho podujatia bola SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu. Na úspešnom priebehu 18. ročníka sa 
spolupodieľali partneri: MŠVVaŠ SR, Zastúpenie EK v SR, Štátny pedagogický 
ústav, Goethe Institut Bratislava, Francúzsky inštitút na Slovensku a Dům 
zahraniční spolupráce v ČR. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



Vážené dámy,  
Vážení páni, 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR 
má veľký záujem na tom, aby sa na našich školách 
vyučovali cudzie jazyky čo najkvalitnejšie. Som 
veľmi rada, že sa iniciatíva Európska značka pre 
jazyky teší pokračujúcemu veľkému záujmu zo 
strany našich základných a stredných škôl, ako aj zo 
strany vzdelávacích inštitúcií v celoživotnom 
vzdelávaní, zo strany samotných učiteľov 
a lektorov cudzích jazykov. 

Ocenenie najlepších projektov, ktoré spĺňajú náročné európske kritériá, výrazne 
motivuje školy a vzdelávacie inštitúcie k ešte väčšiemu úsiliu zabezpečovať pre 
svojich žiakov, študentov a účastníkov vzdelávacieho procesu kvalitnú výučbu 
cudzích jazykov a je pre ne zároveň charakteristikou, ktorá zaručuje dobré meno 
inštitúcie. Pri novom nastavenom silnom európskom programe nikdy neboli 
dôležitejšie práve cudzie jazyky, na znalosti ktorých bude zabezpečený práve 
prenos tých najlepších príkladov dobrej praxe medzi nami všetkými. 

V dnešnej dobe dištančnej patrí najväčšie poďakovanie nášho rezortu 
samozrejme Vám, naši učitelia a lektori. Doteraz sme oceňovali Vaše zanietenie 
v  klasickej školskej výučbe v rámci formálneho vzdelávania. Dnes ste v úplne 
inej situácii, ktorá z Vás permanentne robí autorov nových inovačných metód 
vzdelávania a zároveň nenahraditeľných motivátorov svojich zverencov a často 
aj ich psychológov. Dnešné ocenenia sú ocenením nielen skvelých projektov, ale 
hlavne Vás, všetkých skvelých učiteľov a lektorov cudzích jazykov a chápajúcich 
manažmentov úspešných inštitúcií, za čo Vám veľmi pekne ďakujeme. 

Zároveň chcem poďakovať členom národnej poroty za ich svedomitú a precíznu 
prácu pri hodnotení projektov. Všetky podané prihlášky boli v spoľahlivých 
rukách profesionálnych hodnotiteľov s dlhoročnými skúsenosťami 
s hodnotením jazykových projektov, pre ktorých sú hodnotiace kritériá iba 
jednou stránkou hodnotenia a tou druhou stránkou je vysoká empatia a úcta k 
profesii učiteľa a lektora. 

Veľmi ma teší, že ocenenie Európska značka pre jazyky 2020 získavajú  
v 18. ročníku súťaže títo traja víťazi: 

Základná škola A. Sládkoviča Sliač 
V projekte WATER = Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation sme 
ocenili zaujímavo riešenú tému, ktorá bola východiskom, prostriedkom 
edukácie a predstavovala aj učebné prostredie. Zaujal nás originálny prístup k 
zvyšovaniu kvality kľúčových kompetencií žiakov vo veku 13 - 15 rokov troch 
zapojených škôl v piatich interdisciplinárnych oblastiach. Prístup k rozvoju 
odborných a jazykových zručností prepojením vzdelávania s praxou, dôrazom 
na kritické myslenie a na manuálne aj IKT zručnosti žiakov umožnili bádateľský, 
heuristický a multisenzorický spôsob výučby. Ocenili sme aj osobitnú 
pozornosť, ktorá bola venovaná žiakom so ŠVVP a žiakom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, ktorí vďaka názornému učeniu sa a pomôckam 
nadobudli väčšie príležitosti pre inklúziu. 
 

Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium Rožňava 
Projekt Príručka pre zdráhajúcich sa a slabých čitateľov adresuje svoje úsilie 
čitateľom základných a stredných škôl, keď, ako je všeobecne známe, táto 
populácia stráca záujem o čítanie. Národná porota ocenila originálny spôsob 
oslovenia tejto cieľovej skupiny, prístup zameraný na jednotlivca, na úspešné 
riešenie problémov s čítaním, aby sa zabránilo rastúcim rozdielom v školách. Za 
veľmi prínosné sme považovali riešenie potrieb zdráhajúcich sa a slabých 
čitateľov a zameranie sa na zlepšenie ich čitateľských zručností tým, že im 
pomáha prekonať nedostatok dôvery vo vlastné schopnosti a nedostatok 
motivácie. Ocenili sme aj dôraz na aspekt čítania pre potešenie ako nevyhnutný 
faktor motivácie potenciálne nezaujatých žiakov. 
 

Akadémia vzdelávania Čadca, o.z. 
V projekte Senior Akademy 2019 sme ocenili podporu vzdelávacích aktivít 
seniorov v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Čadci a v súlade s Národným 
programom aktívneho starnutia pre roky 2014 -2020. Ale nielen to. Zaujala nás 
aj sociálna inklúzia seniorov prostredníctvom získania jazykových zručností 
v anglickom jazyku napojená na aktívnu prácu s modernými informačnými 
technológiami, kde je znalosť anglického jazyka dôležitá. Aktívne starnutie je 
v súčasnej spoločnosti zamerané nielen na vzdelávanie seniorov, ale aj na 
podporu ich motivácie učiť sa. Mimoriadne aktuálne je to práve pre Slovensko. 
Z najnovších údajov Štatistického úradu vyplýva, že v demografickom vývoji sa 
priemerný vek nášho obyvateľstva posunul až na 40,4 roka. Ide o najvyššiu 
hodnotu v histórii a je preto nutné na túto skutočnosť reagovať. A my len 
dúfame, že nás podporu vzdelávania dospelej populácie, vrátane seniorov bude 
stále viac a viac.       

     Monika Korkošová, predsedníčka národnej poroty 



VÍŤAZI  18. ROČNÍKA 

EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2020 
 

 

 

 

 

 



 
Projekt: WATER – Wisdom and Activity Through Enjoyable 

Realisation 
 
Predkladateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA A. SLÁDKOVIČA, PIONIERSKA 348/9, 
 SLIAČ  

Partneri:         

Trvanie projektu: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2019 

Cieľový jazyk:  anglický jazyk 

Cieľové skupiny: žiaci vo veku 13 – 15 rokov a pedagógovia zapojených škôl 

O projekte: 

Základná škola A. Sládkoviča zo Sliača vo svojom Erasmus+ projekte WATER 

využila príťažlivosť tejto ekologickej témy a prepojila ju s výučbou anglického 

jazyka. Spolu s partnermi z ČR a Poľska preniesli výučbu z triedy do voľnej 

prírody, školskej záhrady, vedeckého centra, prostredia múzeí, čističky 

odpadových vôd či Slovenského hydrometeorologického ústavu. Atraktívna 

téma, zmena prostredia a prístupu k učeniu, využívanie medzipredmetových 

vzťahov aj IKT technológií vzbudili prirodzený záujem o angličtinu nielen 

u bežných 13-15 ročných žiakov. Aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami či pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonali 

obavy z neúspechu a spontánne sa zapájali do všetkých aktivít. Výsledky 

dvojročnej spolupráce pedagógov a žiakov vyústili do viacjazyčných výstupov 

v podobe herbária, interaktívnej mapy krajín, čitateľského denníka, CLIL 

slovníka či stolných hier, ktoré sú tu pre vás. 

 

            https://twinspace.etwinning.net/38522 
               Platforma_výsledkov_projektov_Erasmus+_Vizitka_projektu 
 

 

 

 

 

 

Inšpiruje nás citát od neznámeho autora:  

„Buď ako voda - tá si vždy nájde cestu a smer."  

I my v projektoch nachádzame vždy niečo nové, čo nás 

posúva vpred. 
Alžbeta Krúpová, riaditeľka školy  

 

Erasmus+ 

https://twinspace.etwinning.net/38522
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-SK01-KA219-035367


 

 

 

 

 

Názov projektu: PRÍRUČKA PRE ZDRÁHAJÚCICH SA A SLABÝCH 

ČITATEĽOV 

Predkladateľ: GYMNÁZIUM P. J. ŠAFÁRIKA – P. J. ŠAFÁRIK 

GIMNÁZIUM, AKADEMIKA HRONCA 1, ROŽŇAVA 

 

Partneri:         

 

Trvanie projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 

 

Cieľový jazyk: anglický jazyk 

 

Cieľová skupina: žiaci a učitelia základných a stredných škôl 

O projekte:  

Gymnázium P. J. Šafárika z Rožňavy sa v Erasmus+ projekte Príručka pre 
zdráhajúcich sa a slabých čitateľov zameralo na knihovníkov, učiteľov a žiakov 
základných a stredných škôl, vrátane žiakov - migrantov, ktorí majú problémy 
s čítaním či porozumením textu. V prípadovej štúdii, vypracovanej spolu 
s partnermi z ČR, Chorvátska a Talianska, upozornili na mylnú predstavu, že 
nedostatočná čitateľská gramotnosť sa týka len žiakov - migrantov. Dvojročná 
spolupráca vyústila do organizovania rôznorodých aktivít podnecujúcich radosť 
z čítania ako napr. knižný trh; vytvorenie blogu s názvom „Knihomoľ - 
Bookwarm“, súťaž „Wall reading“, literárny dvojjazyčný deň „Čajovňa – Tea 
Room“, spolupráca s miestnou knižnicou na aktivitách „Lov na knihy – Book 
hunting“ a rozhovoroch so spisovateľmi. Hlavným výstupom projektu je 
príručka pútavých príbehov motivačných textov, aktivít na podporu čítania či 
digitálnej učebne pre učiteľov, ktorá umožní žiakom prekonávať nedôveru vo 
vlastné schopnosti, odbúravať nedostatok motivácie a zdolávať prekážky pri 
čítaní a porozumení textu v materinskom aj anglickom jazyku. 
 
.              Home (handbook4rspreaders.org)  

  

 Erasmus+ 

http://www.handbook4rspreaders.org/


 
 
 
Názov projektu: SENIOR AKADEMY 2019 
 
Predkladateľ:   AKADÉMIA VZDELÁVANIA ČADCA o.z.,  

NÁMESTIE SLOBODY 59, ČADCA 
 

Trvanie projektu: september 2019 – december 2019 

Cieľové jazyky: anglický jazyk 

Cieľová skupina: seniori 

 O projekte: 
 
Akadémia vzdelávania Čadca, o.z. vsadila vo svojom projekte na neobvyklú 
cieľovú skupinu - seniorov. Vďaka spolupráci s miestnou organizáciou Jednoty 
dôchodcov v Čadci, ktorá združuje viac ako 350 členov, zorganizovala pre našich 
najstarších spoluobčanov kurzy anglického jazyka na troch vedomostných 
úrovniach. Hoci by sa mohlo zdať, že jediným cieľom projektu bolo získavanie 
jazykových zručností využiteľných v pohraničnom regióne Slovenska, ČR 
a Poľska, nebolo tomu tak. Pravidelné stretávanie sa, učenie sa angličtiny a 
oboznamovanie sa s kultúrou anglosaských krajín, v ktorých dnes žijú mnohé 
deti, vnúčatá či pravnúčatá seniorov, významnou mierou prispeli k vzájomnej 
súdržnosti, k prirodzenému začleňovaniu seniorov do spoločnosti 
a k odbúravaniu izolácie, v ktorej sa dnes mnohí z nich nachádzajú čoraz 
častejšie. Projektový zámer a metodický materiál vypracovaný v tomto projekte 
môžu byť inšpiráciou aj pre iné organizácie, ktoré sa venujú seniorom a ich 
vzdelávaniu. 
 
             www.akademiacadca.sk 

 

 

 

 

 

 
 

„Ovládať základy angličtiny je dnes nevyhnutnosťou.  

Sme radi, že sa nám podarilo úspešne realizovať kurzy 

pre seniorov, ktorí sú v dnešnej dobe aktívni a zaslúžia si 

mať možnosť vzdelávať sa rovnako, ako my ostatní.“ 
Jana Krkošková, riaditeľka jazykovej školy 

http://www.akademiacadca.sk/


  



ZOZNAM VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



... ZOPÁR ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV 
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VIRTUÁLNE VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 18. ROČNÍKA 
 

 
  



 

VŠETKÝM ZAPOJENÝM ORGANIZÁCIÁM ĎAKUJEME, VÍŤAZOM GRATULUJEME!  

VĎAKA PATRÍ AJ ORGANIZÁTOROVI A PARTNEROM 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE. 

 

 


