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Slovákov stále láka Nemecko. Jazyk sa učia aj na internete 
 

 

PARTIZÁNSKE 12. august 2014 – Za lepším zárobkom sa 
Slovákom ešte stále oplatí odchádzať na západ. Aj vďaka tomu 
väčší záujem pociťuje deutsch.info, bezplatný e-learningový 
portál na výučbu nemčiny, ktorý už prekročil 50-tisícovú hranicu registrovaných používateľov. 
 
 

 Štatistická krivka stúpa 
 

Podľa poslednej internej štatistiky Spolkového úradu práce bolo v Nemecku k 1. januáru 2014 
zamestnaných 20 058 občanov Slovenska, čo je medziročný nárast o 3 113 ľudí. Ide pritom o ľudí, 
ktorí majú zmluvy s domácimi zamestnávateľmi. Viditeľnejší rozdiel sa však objavuje pri pohľade na 
rok 2010, kedy úrad evidoval len 8 355 slovenských zamestnancov. O rok na to sa Nemecko 
odhodlalo otvoriť svoj pracovný trh pre nové členské štáty Európskej únie. Toto rozhodnutie 
sprevádzali obavy domácich z masovej imigrácie do najväčšej nemecky hovoriacej krajiny sveta. Aj 
napriek všetkému čísla po vyše troch rokoch ukazujú, že ich znepokojenie bolo prehnané. 
 
Iná štatistika od Eurostat-u však nikoho neprekvapí – nemčina je druhým najčastejším cudzím 
jazykom únie. Zemepisná poloha Nemecka, Rakúska a Švajčiarska v strede Európy a tiež kultúrny a 
hospodársky význam týchto krajín robia nemecký jazyk veľmi atraktívnym. Niet divu, že sa ho učí 
okolo 20 miliónov ľudí a ovláda ho až 100 miliónov. Z toho sa už viac než 53-tisíc používateľov 
internetu zo 182 krajín sveta učí jazyk na mnohojazyčnom portáli deutsch.info, ktorý je 
zaujímavý tým, že vznikal pod vedením občianskeho združenia Edukácia@Internet 
z Partizánskeho. „Chceme či nechceme, Nemecko a Rakúsko budú pre Slovákov i Čechov vždy 
krajinami, v ktorých budú hľadať prácu či vzdelanie. A kvôli lepšiemu zárobku sa im oplatí naučiť sa 
jazyk, v čom im naša webstránka aktívne pomáha už viac než rok,“ hovorí Peter Baláž, koordinátor 
projektu Deutsch Online.  
 
 

 Okrem slovenčiny aj perzština 
 
Naposledy pridané jazykové verzie v perzštine a rumunčine sa opäť zameriavajú na cudzincov – 
v tomto prípade z Blízkeho východu a najväčšej románskej krajiny juhovýchodnej Európy. Spolu 
s nimi má webová stránka 15 jazykových verzií, ktoré vytvárali odborníci z celej Európy. 
„Mnohojazyčný obsah láka stále nových a nových ľudí – denne má portál až 4 000 návštev, 
z národností prevládajú Poliaci,“ dodáva Baláž. Webstránku doteraz navštívilo viac než 716 000 
používateľov zo 182 rôznych krajín, pričom Slováci obsadili 6. priečku so 45 164 návštevami. 
Deutsch.info však nepomáha len tým, ktorí odchádzajú do Nemecka za prácou, no vďaka dostupnej 
úrovni B1 si pevnú základňu vybudovalo aj medzi slovenskými maturantmi. 
 
 
– tlačová správa – 
Edukácia@Internet 
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 O projekte 
 
Deutsch.info je bezplatná online platforma na učenie sa nemčiny, ktorá využíva moderné 
didaktické prostriedky, a zároveň ponúka praktické informácie o živote a práci v Nemecku 
a Rakúsku. Cieľovými skupinami sú študenti nemeckého jazyka i študenti zvažujúci presťahovať sa 
do nemecky hovoriacich krajín, pracujúci s najrôznejšou kvalifikáciou, turisti či obyvatelia 
pohraničných oblastí. Portál je financovaný za podpory Európskej komisie z Programu 
celoživotného vzdelávania. Podieľalo sa na ňom osem partnerov: Edukácia@Internet (Slovensko), 
Studio GAUS (Nemecko), Österreich Institut GmbH (Rakúsko), WBS TRAINING AG (Nemecko), 
English Unlimited Sp. z o. o. (Poľsko), Inter-kulturo d.o.o. (Slovinsko), Centrum jazykového 
vzdělávaní Masarykovy univerzity (Česká republika) a Mediaost Public Relations & Marketing 
(Nemecko). 
 
Medzinárodný projekt Deutsch Online – www.deutsch.info vznikol pod hlavičkou OZ 
Edukácia@Internet z Partizánskeho, ktoré sa od roku 2005 venuje rôznym nekomerčným projektom 
v oblasti vzdelávania a internetu. V spolupráci s domácimi i zahraničnými inštitúciami 
a organizáciami vytvorilo viacjazyčné webové stránky aj na výučbu esperanta www.lernu.net s vyše 
170-tisíc registrovanými používateľmi, taktiež na výučbu slovenčiny www.slovake.eu a v súčasnosti 
spolupracuje na podobnej stránke na výučbu českého jazyka pod hlavičkou Masarykovej univerzity 
www.mluvtecesky.net. Okrem toho organizuje vzdelávacie projekty a podujatia na podporu 
medzikultúrneho učenia a používania jazykov i internetových technológií. Informácie o nich sú 
dostupné na stránke združenia www.ikso.net.  
 
 

 Odkazy 
 
www.deutsch.info 
www.facebook.com/deutsch.info 
www.youtube.com/watch?v=lViMAXagMAU Sú jednoduchšie spôsoby, ako sa naučiť po nemecky (autorské video 
projektu Deutsch Online) 

 
 
 

 Kontakty 
 
Peter Baláž 
Koordinátor E@I 
Tel.: +421 902 203 369 
E-mail: peter.balaz@ikso.net 

 
Mgr. Veronika Matušková 
PR manažérka 
Tel.: +421 905 826 988 
E-mail: veronika.matuskova@ikso.net 
 
OZ Edukácia@Internet 
Sídlo: Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske 
Web: www.ikso.net 
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