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Najväčšia letná škola esperanta na svete 
po prvýkrát v Liptovskom Mikuláši

Liptovskýý  Mikuláý sš  11. juý lá 2018 – Už v sobotu
14.7.  sa  začne  dvanásty  ročník  podujatia  Letná
škola  esperanta.  Do  mesta  Liptovský  Mikuláš
zavíta úplne po prvý krát. Organizátori si však pre
tento  ročník  podujatia  nevybrali  toto  mesto
náhodou.

Každý rok v inom meste ako najväčšia na svete

Medzináý rodneý  vzdeláýváco-kultuý rno-spolocšenskeý  podujátie SES (Somerá esperánto-studádo po
slovenský  Letná škola esperanta) je od svojho vzniku v roku 2007 putovneý  - kázšdýý  rok sá
esperántisti scháý dzájuý  v inom slovenskom meste. Tohtorocšnýý  SES bude prebieháť od 14. do
22.  juý lá  á prihláý senýých  je  255 ľudíý  z celeýho  svetá.  Profil  zuý cšástnenýých  nie  je  nicšíým,  okrem
záý ujmu o esperánto, obmedzenýý  - v Mikuláý sš i sá stretnuý  ľudiá vsšetkýých vekovýých kátegoý riíý  z
roô zných kuý tov svetá od Jáponská po Kánádu. Víýtáníý suý  áj domáý ci obýváteliá, záregistrováť sá
moô zšu ná https://ses.ikso.net/2018/sk/, kde náý jdu vsšetký potrebneý  informáý cie.
SES sá zá kráý tku dobu svojej existencie stál nájváä cšsšou letnou sškolu esperántá ná svete,  ná
ktoruý  bezšne pricháýdzá do 250 ľudíý z výsše 25 krájíýn. 

Do prográmu Letnej sškolý esperántá je zárádenáý  výýucšbá medzináý rodneýho jázýká esperánto
pod vedeníým skuý senýých ucšiteľov, spoznáývánie mestá á okoliá áj pocšás pol- cši jednodennýých
záý jázdov, prednáý sšký, interáktíývne cšinnosti á záýverý dníý buduý  pátriť medzináý rodnýým vecšerom,
koncertom, premietániu filmov á záý báváý m. Suý cšásťou vecšerneýho prográmu je trádicšnýý  Vecšer
náý rodov, ná ktorom buduý  prezentováť svoju krájinu, kultuý ru á jázýk. To vsšák nie je vsšetko.
„Keďže esperanto funguje  ako mostový jazyk,  teda vytvára most medzi  kultúrami a ľuďmi s
rôznymi materinskými jazykmi, chceli sme tieto dva prvky prepojiť. Preto na podujatí robíme aj
minikurzy národných jazykov, samozrejme, vrátane slovenčiny,“ hovoríý orgánizáý tor Peter Báláý zš
z o. z. Edukáý ciá@Internet. Ná konci podujátiá dostánuý  uý cšástníýci potvrdenie o ábsolvováníý 26-
hodinoveýho kurzu podľá uý rovníý  Euroý pskeho referencšneýho  ráý mcá pre  jázýký od A1 po C1.
Esperánto sá dáý  bezplátne náucšiť áj ná internete – www.lernu.net je stráý nká, ktoruý  výtvorilá
práýve  orgánizáý ciá  E@I,  ktoráý  orgánizuje  áj  letnuý  sškolu  esperántá.  „Dávame  takto  ľuďom
možnosť si vybrať, alebo oba spôsoby výučby skombinovať, čo osobne považujem za najlepšie.
Navyše „naživo“ sa jazyk učí omnoho rýchlejšie, človek je ním priamo obklopený a  je obohatený
aj  o ten  ľudský  rozmer,  zároveň  môže  spoznať  viaceré  súčasti  esperantskej  kultúry“,  dodáývá
Peter Báláý zš ,  ktorýý  s náý pádom ná letnuý  sškolu prisš iel  práýve v roku 2007, v ráý mci osláýv steýho
výýrocšiá esperántá ná Slovensku. No á práýve ná Liptove to vtedý celeý  zácšálo: v obci Pribýliná, v
kedýsi  sláývnom hoteli Esperánto sá uskutocšnil  voô bec prvýý  rocšníýk  Letnej sškolý esperántá –
teráz sá podujátie po 12 rokoch do regioý nu vráciá – cšo máý  svoje opodstátnenie áj vzhľádom ná
buduý corocšnuý  ákciu,  ktoráý  sá  v  tomto  regioý ne  uskutocšníý  -  historický  voô bec  po  prvýýkráý t  v
histoý rii Slovenská.  

http://www.lernu.net/
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Mládežnícky esperantský kongres o rok na Slovensku – v Liptovskom Hrádku 
Liptov neozš ije esperántom ibá pocšás tohto letá. Uzš  o rok, v áuguste 2019 sá v Liptovskom
Hráýdku  uskutocšníý  ná  Slovensku  voô bec  po  prvýý  kráý t   Mládežnícky  esperantský  kongres
(Internacia Junulara Kongreso  –  IJK).  Poô jde  uzš  o  75.  rocšníýk  tohto  podujátiá,  doteráz  sá
Slovensku toto podujátiá výhýýbálo (konálo sá uzš  vo vsšetkýých okolitýých krájináý ch). Podujátie
orgánizuje  SKEJ  (Slovenskáý  esperántskáý  mláýdezš ),  ktoreýho  viáceríý  cšlenoviá  (á  áj  cšlenoviá
vedeniá  tohto  zdruzšeniá)  pocháý dzájuý  práýve  z  regioý nu  Liptová.  Tákzše  ák  niekoho  jázýk
esperánto oslovil, álebo bý sá ráý d zoznáý mil so záujíýmávýými ľuďmi z celeýho svetá á chcel s nimi
komunikováť,  máý  sšáncu  sá  tento  rok  ná  Letnej  sškole  v  L.Mikuláý sš i  esperánto  náucšiť  á  v
buduý com roku ho náý sledne v L.Hráý dku rovno výuzš iť. 

História esperanta na Slovensku i na Liptove
Vsšetko sá to u náý s zácšálo uzš  v roku 1907, kedý v Mártine výsš lá prváý  ucšebnicá esperántá od
tolstojovcá Albertá SŠkárváná. Poô sobili tu áj ďálsš íý  výýznámníý  esperántisti,  nápríýklád hudobnýý
skládáteľ Jáý n Válásšťán Dolinskýý  cši náý rodnýý  umelec Mártin Benká, ktorýý  dokoncá publikovál
v tomto jázýku i námáľovál niekoľko obrázov s esperántskou temátikou. Netrebá zábuý dáť áni
ná Dr.  Ľudovíýtá Izáý ká,  Eduárdá Tvározšká,  ále áni ná skupinu TEAM, ktorej prvýý  álbum bol
náhránýý  v  esperánte.  Esperánto  máý  áj  v  Liptovskom  regioý ne  dlhuý  á  bohátuý  trádíýciu.  Aj
zakladajúci kongres Slovenskej esperantskej federácie (SKEF), sa uskutočnil v Pribyline, v
roku  1997. Znáý me  suý  roô zne  turistickeý  áktivitý  Liptovskeýho  esperántskeýho  klubu  (LEK  -
http://lek.esperánto.sk/) ná cšele s uý spesšnýým fotográfom Vládimíýrom SŠkutom z L.Hráý dku. Jáý n
Vájs,  ktorýý  bol  áj  predsedom  SKEFu  hneď  po  jeho  zálozšeníý  á  dlheý  roký  funkcionáý rom
esperántskeýho  hnutiá  je  zásá  v  suý cšásnosti  áj  nájznáý mejsš íým  slovenskýým  esperántistom-
cestováteľom. 

Záštita primátora aj ministerky školstva

Aj v tomto roku záý sš titu nád medzináý rodnýým podujátíým prevzáli predstáviteliá mestá i rezortu
sškolstvá.  Primáý tor mestá Jáý n Blcháý cš  i  ministerká sškolstvá,  vedý, výýskumu á sšportu Mártiná
Lubýováý  sá rozhodli výjádriť mu tákouto formou podporu. Ako hovoríý orgánizáý tor Peter Báláý zš :
Sme veľmi vďační pánovi primátorovi a mestu Liptovský Mikuláš za ústretovosť a partnerstvo pri
organizovaní  tohto podujatia.  Sme presvedčení  že  aj  táto  akcia pomôže ešte  viac zviditeľniť
Liptov v zahraničí a prostredníctvom esperantistov vyšleme do zahraničia pozitívny odkaz, že sa
sem isto oplatí prísť znova. 
Letnáý  sškolá esperántá v Liptovskom Mikuláý sš i je jednýým z troch veľkýých jázýkovýých podujátíý,
orgánizovánýých zdruzšeníým „Edukáý ciá@Internet“ v tomto roku ná Slovensku. Uzš  koncom máý já
sá  ná  Ekonomickej  univerzite  v  Brátisláve  uskutocšnilo  prveý  –  Polýglot  Gáthering  –  ide  o
nájváä cšsš ie stretnutie polýglotov (ľudíý, hovoriácich mnohýými jázýkmi) ná svete – v tomto roku
ich  prisš lo  538  z  56  krájíýn.  Náý sledne  koncom  septembrá  (28.-29.9.)  rovnáko  v  Brátisláve
prebehne prvýý  medzináý rodnýý  jázýkovýý  festivál „LingváFest'2018“, áko oslává viácjázýcšnosti á
pestrosti jázýkov á kultuý r Euroý pý i svetá. Slovensko tedá v tomto roku skutocšne ozš ije jázýkmi –
áj vďáká esperántu á esperántistom. 

tlačová správa
Edukácia@Internet

http://lek.esperanto.sk/
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O organizátorovi
Medzináý rodneý  obcšiánske zdruzšenie Edukáý ciá@Internet so síýdlom v Pártizáý nskom, ktoreý  letnuý
sškolu orgánizuje,  stojíý  zá viácerýými uý spesšnýými bezplátnýými portáý lmi ná ucšenie sá jázýkov:
popri  spomíýnánom  portáý li  lernu.net preváý dzkuje  stráý nku  slováke.eu,  prvýý  bezplátnýý
mnohojázýcšnýý  online  kurz  slovencšiný  pre  cudzincov.  UÚ spesšne  funguje  áj  podobnýý  kurz
nemeckeýho  jázýká  deutsch.info álebo  cšesštiný  mluvteceský.net áj  rusštiný  russký.info á
priprávuje sá portáý l  ná  výýucšbu poľsštiný  polski.info.  Váä cšsš inu vzdeláývácíých  webov podporilá
Euroý pská komisiá cez prográm Erásmus+. 

Čo je to esperanto
Medzináý rodnýý  jázýk  esperánto  máý  v  suý cšásnosti  podľá  oficiáý lných  odhádov  do  2  milioý nov
hovoriácich. Význácšuje sá nájmáä  jednoduchou zvláý dnuteľnosťou (zá 3-6 mesiácov ná dobruý
komunikácšnuý  uý rovenš ), ľáhkou á presnou grámátikou bez výýnimiek á neutráý lnosťou – nepátríý
zš iádnemu  náý rodu  cši  krájine,  cšíým  umozšnš uje  rovnocennuý  komunikáý ciu  ľudíý  s  rozdielnými
máterinskýými jázýkmi. Iniciáý torom á tvorcom záý kládov esperántá bol poľskýý  lekáý r Ľudovíýt L.
Zámenhof,  ktorýý  svoju  prvuý  ucšebnicu zverejnil  v  roku 1887.  Jázýk  si  ihneď násš iel  svojich
priáznivcov  vo  vsšetkýých  cšástiách  svetá,  á  áj  nápriek  svojmu  pláý nováneýmu  poô vodu  sá  stál
zš ivýým,  neustáý le  sá  rozvíýjájuý cim  jázýkom.  Od  februáý rá  2012  poznáý  esperánto  áj  obľuý benýý
prekládácš  Google  Tránsláte.  Esperánto  sá  stálo  jeho  64.  podporovánýým  jázýkom,
pricšom prekládý  dosáhujuý  pomerne  výsokuý  presnosť.  Rovnáko  áj  populáý rná  sociáý lná  sieť
Fácebook funguje uzš  áj v tomto jázýku.

Kontakt:
Organizátor podujatia:
Peter Baláž
Koordinátor E@I
+421 902 203 369
peter.balaz@ikso.net
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