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Letná škola esperanta v Martine bude okrúhla 
 

 

MARTIN 12. júna 2015 – Desiata - taký 
prívlastok má Letná škola esperanta v Martine, 
hoci sa tu bude konať po druhýkrát. Organizátori 
si však pre okrúhly ročník podujatia nevybrali 
mesto na rieke Turiec náhodou. 
 
 
Každý rok v inom meste 
 
Medzinárodné vzdelávaco-kultúrno-spoločenské podujatie je od svojho vzniku v roku 2007 
putovné - každý rok sa esperantisti schádzajú v inom slovenskom meste. Výnimkou bol minulý 
rok, kedy sa ho Edukácia@Internet rozhodla popri Nitre usporiadať aj v ruskom Koltiševe. 
Tohtoročné Somera esperanto-studado bude prebiehať od 11. do 19. júla a očakáva sa príchod 
okolo 250 ľudí z celého sveta. Profil zúčastnených nie je ničím, okrem záujmu o esperanto, 
obmedzený - v Martine sa stretnú ľudia všetkých vekových kategórií z rôznych kútov sveta. 
Vítaní sú aj domáci obyvatelia, zaregistrovať sa môžu na ses.ikso.net/2015/sk/, kde nájdu 
všetky potrebné informácie. 
 
Do programu Letnej školy esperanta je zaradená výučba medzinárodného jazyka esperanto 
pod vedením skúsených učiteľov, spoznávanie mesta a okolia aj počas jednodenných zájazdov, 
interaktívne činnosti a závery dní budú patriť medzinárodným večerom, koncertom, 
premietaním filmov a zábavám. Súčasťou večerného programu je tradičný Večer národov, na 
ktorom budú prezentovať svoju krajinu, kultúru a jazyk. To však nie je všetko. „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,“ hovorí organizátor Peter Baláž z o. z. 
Edukácia@Internet. Na konci podujatia dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní 26-
hodinového kurzu podľa úrovní Európskeho referenčného rámca pre jazyky od A1 po C1. 
 
 
Martin má vyše storočnú esperantskú históriu 
 
Všetko sa to začalo už v roku 1907, kedy v Martine vyšla prvá učebnica esperanta od 
tolstojovca Alberta Škarvana. Pôsobili tu aj ďalší významní esperantisti, napríklad hudobný 
skladateľ Ján Valašťan Dolinský či národný umelec Martin Benka, ktorý dokonca publikoval 
v tomto jazyku i namaľoval niekoľko obrazov s esperantskou tematikou. Netreba zabúdať ani 
na Dr. Ľudovíta Izáka, Eduarda Tvarožka, ale ani na skupinu TEAM, ktorej prvý album bol 
nahraný v esperante. A navyše, vôbec prvý celoslovenský kongres sa konal v roku 1947 práve 
v Martine. V súčasnosti tu vychádza najčítanejší esperantský časopis na svete, revuo 
Esperanto, ktorého redaktorom je známy autor učebnice esperanta Stanislav Marček - ako 
inak - z Martina. 
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Záštita primátora, župana aj ministra 
 
Aj v tomto roku záštitu nad medzinárodným podujatím prevzali predstavitelia mesta, kraja 
i rezortu školstva. Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar, predseda Žilinského samosprávneho 
kraja Juraj Blanár i minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler sa rozhodli vyjadriť 
mu takouto formou podporu. Letná škola esperanta v Martine predchádza inému dôležitému 
podujatiu, ktoré sa na Slovensku bude konať vôbec po prvýkrát. Svetový kongres esperanta 
v júli 2016 pritiahne do krajiny pod Tatrami viac než 2000 ľudí - z tohtoročného Paríža 
poputuje rovno do Nitry. 
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O organizátorovi 
Medzinárodné občianske združenie Edukácia@Internet so sídlom v Partizánskom, ktoré letnú 
školu organizuje, stojí za viacerými bezplatnými portálmi na učenie sa jazykov: popri 
spomínanom portáli lernu.net prevádzkuje stránku slovake.eu, prvý bezplatný online kurz 
slovenčiny pre cudzincov. Úspešne funguje aj podobný kurz nemeckého jazyka deutsch.info 
a pripravuje sa portál na výučbu češtiny mluvtecesky.net aj ruštiny. 
  
 
Čo je esperanto 
Medzinárodný jazyk esperanto má v súčasnosti podľa oficiálnych odhadov do 2 miliónov 
hovoriacich. Vyznačuje sa najmä jednoduchou zvládnuteľnosťou (za 3-6 mesiacov na dobrú 
komunikačnú úroveň), ľahkou a presnou gramatikou bez výnimiek a neutrálnosťou – nepatrí 
žiadnemu národu či krajine, čím umožňuje rovnocennú komunikáciu ľudí s rozdielnymi 
materinskými jazykmi. Iniciátorom a tvorcom základov esperanta bol poľský lekár Ľudovít L. 
Zamenhof, ktorý svoju prvú učebnicu zverejnil v roku 1887. Jazyk si ihneď našiel svojich 
priaznivcov vo všetkých častiach sveta, a aj napriek svojmu umelému pôvodu sa stal živým, 
neustále sa rozvíjajúcim jazykom. Od februára 2012 pozná esperanto aj obľúbený prekladač 
Google Translate. Esperanto sa stalo jeho 64. podporovaným jazykom, pričom preklady 
dosahujú pomerne vysokú presnosť. 
 
Fotografie z predchádzajúceho ročníka v Martine možno nájsť na adrese: 
https://plus.google.com/photos/108509950819756568909/albums/591159125616678812
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Kontakt: 
Organizátor podujatia: 
Peter Baláž 
Koordinátor E@I 
+421 902 203 369 
peter.balaz@ikso.net 
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