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Jediný festival cudzích jazykov na Slovensku je späť už o 

niekoľko dní! 
 

  

A je to tu! Onedlho sa naše celoročné čakanie skončí a všetci si budeme môcť 

naplno užiť druhý ročník jedinečného jazykového festivalu LingvaFest’2019. Vo 

štvrtok 26. septembra a v piatok 27. septembra sa priestory Ekonomickej univerzity v 

Bratislave od 09:00 do 18:00 opäť zaplnia jazykovými nadšencami, polyglotmi, 

žiakmi, ako aj bežnými ľuďmi z rôznych kútov Slovenska, ktorí si prídu vychutnať 

bohatosť a pestrosť svetových jazykov a kultúr. Čo je na tom najlepšie? Vstup na 

festival bude aj tento rok úplne bezplatný pre každého! 

 

Prečo je tento ročník LingvaFestu výnimočný? 

Rok 2019 bol vyhlásený Organizáciou Spojených Národov (OSN) za Medzinárodný rok 

domorodých jazykov. Pri tejto príležitosti chce naše podujatie dať do popredia problematiku 

ohrozenia a vymierania jazykov, no taktiež aj význam, ktorý svetové jazyky predstavujú pri 

formovaní identity, kultúrnej histórie a tradícií, ako aj ich schopnosť zabezpečiť rozvoj či 

dosiahnuť mier. LingvaFest’2019 sa taktiež koná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, 

ktorý každoročne spadá na 26. septembra. Aj z týchto dôvodov sa náš festival rozhodlo 

finančne podporiť Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre preklad ako hlavný partner 

programu. 

 

Čo je cieľom festivalu? 

• Predstaviť Slovákom pestrosť a bohatosť cudzích jazykov a kultúr z celého sveta 

• Inšpirovať ľudí a zvýšiť u nich záujem a motiváciu učiť sa cudzie jazyky 

• Zdôrazniť dôležitosť znalosti cudzích jazykov v dnešnom svete 

• Poskytnúť priestor na ďalšiu spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami a ľuďmi, ktorí pracujú 



priamo s jazykmi 

 

Čo konkrétne Vás na LingvaFeste čaká? 

• Prednášky – hlavná náplň programu sú prednášky, ktorých obsahom bude množstvo 

tipov a rád, ako sa učiť cudzie jazyky rýchlejšie a efektívnejšie. Budú tu predstavené 

najnovšie metódy učenia sa jazykov, ako aj konkrétne tipy ľudí, ktorí sa dané jazyky učili. 

Nie všetky prednášky sa ale priamo týkajú jazykov, no niektoré sú zamerané na rôzne 

krajiny a ich kultúru. 

• Jazykové rýchlokurzy – priamo na mieste budete mať možnosť naučiť sa niečo povedať 

až v 24 rôznych jazykoch. Na výber budú svetovo známe jazyky, ako španielčina, nemčina, 

alebo japončina, no zastúpené budú aj menšinové jazyky, napríklad čuvaština (jazyk 

používaný v Európskej časti Ruska), rómčina, či gruzínčina. Najviac „exotiky“ však môžete 

zažiť s umelo vytvorenými jazykmi, ako sú esperanto, toki pona, či medzislovančina. 

• Tvorivé dielne – LingvaFest’2019 poskytne priestor aj pre iné náučné workshopy, ktoré 

sa sústreďujú na odovzdávanie vedomostí praxou, nie teóriou. O rozlúštenie starovekých 

egyptských hieroglyfov sa postará Dušan Magdolen a do tajov slovenského posunkového 

jazyka nás zasvätí Roman Vojtechovský. 

• Kultúrny program – súčasťou festivalu budú taktiež aj prezentácie kultúrnych 

predstavení z celého sveta. Budete sa teda môcť pokochať napríklad tradičnými 

indonézskymi tancami, či koncertom v štýle a cappella v podaní skupiny Ulyana z Ruska. 

Počas LingvaFestu bude prebiehať aj zaujímavá výstava o nehmotnom kultúrnom 

dedičstve Slovenska. 

• Vystavovatelia – jazykové inštitúcie, vydavateľstvá, či iné organizácie budú počas oboch 

dní festivalu prítomné s nádielkou produktov, materiálov, či ponúk pre ľudí, ktorí sa o jazyky 

zaujímajú a chcú si s nimi prehĺbiť kontakt. 

 

Čo by ste si na LingvaFeste nemali nechať ujsť? 

Na festival prijali pozvanie aj viaceré známe slovenské a zahraničné osobnosti. Budú tu 

mať zastúpenie spisovatelia Jozef Banáš so svojou prednáškou „Jazyky, cestovanie, 

spoznávanie iných kultúr a krajín“ a Daniel Hevier, ktorého workshop „Slovenčina – cudzí 

jazyk?“ ukáže, že najdôležitejším jazykom pre prekladateľov je slovenčina. Až tri prednášky 

odprezentuje slovenská polyglotka Lýdia Machová z Jazykového mentoringu, ktorá ovláda 

až 9 jazykov a je tiež prvá Slovenka, ktorá v New Yorku prednášala na konferencii TED. 

Môžete sa taktiež tešiť na diplomovaného slovanského lingvistu a teológa Andreja 

„Rastislava“ Lisjaka a jeho prednášku o tom, ako sa učiť slovanské jazyky rýchlo o 

efektívne. Pozvanie na náš festival prijal aj bývalý slovenský diplomat Jozef Reinvart, ktorý 

vo svojej diskusii prednesie problematiku potreby zmeny súčasnej jazykovej politiky EÚ, 



ako aj skúsený írsky diplomat Dr Seán Ó Riain s jeho rýchlokurzom írčiny. V rámci 

kultúrneho programu sa nám predstaví známy raper Suvereno s jeho výchovno-

vzdelávacím koncertom. 

 

Pre koho je festival určený? 

Účasť na podujatí LingvaFest’219 je vhodná úplne pre každého bez ohľadu na to, či sa 

človek aktívne venuje jazykom, alebo nie. Prídu si tu na svoje tak polygloti, ako aj ľudia, 

ktorým chýba motivácia učiť sa jazyky, alebo tí, ktorí nevedia ako začať, či len hľadajú 

inšpiráciu. 

 

Viac informácií o podujatí LingvaFest'2019 nájdete na našej stránke alebo na našich 

sociálnych sieťach. 

 

Naša stránka: https://www.lingvafest.sk/sk/ 

Podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/412978175984522/ 

Instagram: https://www.instagram.com/lingvafest/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lingvafest/ 

 

Promočné video z minulého (prvého) ročníka festivalu: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jHy3aKkmMc&t=5s 

 

Nad podujatím prebrali záštitu: 

• Slovenská komisia pre UNESCO 

• Martina Lubyová – ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

• Ferdinand Daňo – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

• Juraj Droba – predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

• Matúš Vallo – primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

• Ľudovít Hajduk – riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu 

 

Organizátori podujatia: 

Edukácia@Internet 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Slovenská esperantská federácia 

 

Hlavný partner programu: 

Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre preklad 

 

https://www.facebook.com/events/412978175984522/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lingvafest.sk%2Fsk%2F%3Ffbclid%3DIwAR1w6O6QccEs7xSUbzpV5vhaydnYl_Mb_qXJ8ESC3CZeqw54ITaP-DAnEKQ&h=AT2Wsg9gSdqYlKRaKoUgdqdce0mqCj-jxr3Uu0NoMcINdkAfEr26fZIiMFHE8nF_LCk7A6eeHMxqvLHP1jm8W8SP7tlNqiFC6JuPwym4d228ZZI3r-O7KTtGnsmZhvKkFQrarIbdhxMP59Tnk-ZC_QsE5Ro8kBUeFbJgPHf79f1UE0RPUwI-NNyTUn-mT8jWNX0RrGfPXMh4uwfYNANwr0j2OE3lyH30gH0POzZmlWdhXgczGL50WNwrHURX7ZU7L7GzJyqfSLCwggOCDbbf0g7nvXwttwxvqAz6aH2tZIt59rSavCRlwY6NWMU4N02Xh45cm269UNZfJfny4RENfC0RRlJPGcxTl_RDvm84O3s9pkc2piA3ei1zMNRj3nsqbURGVofa2O_gtVxwVaRiRpwcdAdiUzreqwp070J3fGtR_1rSuI94qw3k6ITYvpw95wcYO-zz4bEvoeEU11m8hYfEfQEe4VhZRz1F5JXKLOOyDd2Lp_XVxNGhR9E6FCmVkg02Yw4EP06wboBMc1koYsjgZsAU3rQFnBUziTpQT56yU0hHxjtAFZbhMJfoAGZq3qnsCljG9eePt8UqbK0sgysE2GNJRXx7Howtr1I
https://www.facebook.com/events/412978175984522/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flingvafest%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Qpm9c0GvdPwo0Gar2YqXE8LnxBZxhpCq2WE0k4fITtEP7PgXL4XLCWLY&h=AT3whdjZFBLh-I2CDjsJQcpTwGYlSF_Od_oQ9TC2CsHCWewVs-bE-Tx8nmOS4T_Iu-LdTTZTy2ULVCLMnh1gWZ-8dPmY-tqJYUm4xR7-nXoC8EJuYxSNJ0eTHd1TFAcFEFlBZeWJ2GErQe9gu6rl7Q2ex6_Rlx9zjoG_Uhr13Fz7iLppwA1qZw6m3QBDT5yPw29SRwS1Jrv6Q97iI_1GxgtJRyx8YFD656YE3ZqGeM89wnxdrxf3e1VTMOdKx0sCiB-uCylr9VBh_5xzfa90Ow-ZoaKJSlDaLvCzPDI4l5zqfOdtYQVYlTslrzgg2Xn9VPxkX5wqQD-ocdAEi8MF_wRL0ScfYU1O_0flAMeu8kurzODdRSmDbbiAa5qL2iK6I0TN_3tuj_oolFpH6u5WK-ZjAv5EkB55E-BDwDlSoAe6IMqZ4o64Z9X4vOhDMq9cEYLuk8iR5jKuTxkebIF8rT5qb8CzZ4J8852EVQJj_gMcCeOx_uosX_dc1h2VrdXxRQZbCCcKR0zsjIF19KRC-Cf5GqXoqFMG-mJoLpBTO5CPPiRGxTfOPGyyDS8QH35hFeH_N_5rZk_v4VNYhUb-WXbYvUMcMXJ8GX9jzCM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flingvafest%2F%3Ffbclid%3DIwAR2B-E0X4l41WiXaFeDAleFLt_wLcC3XAb1N6ivdg38lYN-BEfkrYJwet9E&h=AT3tj9Op6ID8lJTPTq8xY9h4pxQmUyXpnXPQJFGLXkHnPHzBTJIUH8NPVsZFUJbn4mh4Bg2zJ77tCP9nKgpvCayyCc2RExPQBdqHBWxtXBVFXibzS__RH3C2Urms_zYKATsEJsWC2qa2JgqBR8B1s0j5uIPfcXPbgaW_kEtBzfmPlXVzaRjSWRDmBliFZ1UGqFqI6zOABgmGdh9mdg3T3Haz8hnX4z1FdKUklsGcdyGAuiMsSoa_Vhd-x_W7mVXR7mCKXkFUvcx8IeXT9Ra2xd88bcv2MgLyM3PzzoEfrqNfnV5Zd_MNH8VLIHxsVpxsTDcXA7uSn8WxPfOx_qWQxCWjQ5M50yIIap_oE0AYX9Nfm3iI6D-_fVmgKIqRuRMJTTJqmE_kyrPrhFKUIo3wsc-lzSssLBXazqlxtRUKo9G6tRwitinVFX2RBfx0S_Y34H1aPwADS8d-8TMaJDRHX-Sylr8VSYRkxGx0hbBekexUT3nb6eYaslFckaf2q78AY3atvOPqT3zZIoLHuwQ6ImwyOH18ncX5pLaTp1fdRpN2hGmOzXmgdEgNE_CZKxlmwVSdYn6T7dNoh8amtPgYVG_bYEeJJLPDtId0wkg
https://www.youtube.com/watch?v=7jHy3aKkmMc&t=5s


Hlavný mediálny partner: 

RTVS: Rádio Slovakia International 

 

Partneri podujatia: 

European Solidarity Corps 

Jazykový mentoring 

Filozofická fakulta Ostravská univerzita 

Štátny pedagogický ústav 

Fakulta aplikovaných jazykov 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

Iuventa 

Mladiinfo 

 

Mediálni partneri: 

Škola – Pravda 

Mozgovňa 

BratislavaDeň 

WebNoviny 

Denník Relax 

Učiteľské Noviny 

Eduworld 

Dobrá Škola 

Časopis Quark 

Pressburger Zeitung 

Bratislava Tourist Board 

AIESEC Slovakia 

 

O organizátorovi: 

Medzinárodné občianske združenie Edukácia@Internet so sídlom v Partizánskom, ktoré 

organizuje podujatie LingvaFest'2019, stojí aj za viacerými úspešnými bezplatnými portálmi 

na učenie sa jazykov – vytvorilo a prevádzkuje napríklad stránku slovake.eu, prvý bezplatný 

mnohojazyčný online kurz slovenčiny pre cudzincov. Úspešne funguje aj podobný kurz 

nemeckého jazyka deutsch.info alebo češtiny mluvtecesky.net  aj ruštiny russky.info alebo 

esperanta lernu.net a pripravuje sa portál na výučbu poľštiny polski.info. Väčšinu 

vzdelávacích webov podporila Európska komisia cez program Erasmus+. 

 

Kontakt na organizátora podujatia: 

https://ikso.net/sk/
https://www.facebook.com/events/412978175984522/
https://slovake.eu/sk
https://deutsch.info/sk
https://mluvtecesky.net/sk
https://russky.info/sk
https://lernu.net/sk
http://polski.info/sk


 

Peter Baláž 

Koordinátor E@I 

+421 902 203 369 

peter.balaz@lingvafest.sk 

 

 

S pozdravom, 

  
 

 

mailto:peter.balaz@lingvafest.sk

