Bratislava opäť hosťovala najväčšie stretnutie
polyglotov na svete
V dňoch 30.5. – 3.6. 2018 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konalo „Stretnutie
polyglotov“ (po anglicky Polyglot Gathering), na ktorom sa zúčastnilo 538 obdivuhodných
ľudí z 56 krajín sveta. Týmto počtom sa akcia stala doteraz historicky najväčším stretnutím
polyglotov na svete. Ako sa polyglotom páčilo v Bratislave?
Polyglot Gathering (www.polyglotbratislava.com) je neformálne každoročné podujatie, ktoré
sa v tomto roku konalo už po druhý krát v Bratislave. Organizátormi boli Lýdia Machová z
Jazykového mentoringu, ktorá pomáha ľuďom učiť sa jazyky svojpomocne a Peter Baláž,
koordinátor združenia Edukácia@Internet (E@I, ikso.net) , ktoré stojí za mnohými
bezplatnými úspešnými portálmi na výučbu jazykov a úspešne propaguje používanie
medzinárodného jazyka esperanto. Dôležitým partnerom bola aj samotná Ekonomická
univerzita v Bratislave, v ktorej priestoroch sa akcia už po druhý krát uskutočnila.
Medzi najznámejších polyglotov, ktorí sa zúčastnili podujatia a zároveň sa aktívne zapojili do
programu, patrí hyperpolyglot Richard Simcott, ktorý ovláda viac ako 30 jazykov a patrí k
najuznávanejším súčasným polyglotom. Zároveň je aj organizátorom podobného stretnutia
s názvom „Polyglot Conference“ ktoré sa koná na jeseň, každoročne v inej krajine – v tomto
roku to bude Ljubljana v Slovinsku.
Hyperpolyglotov (ľudí, ktorí ovládajú na veľmi dobrej úrovni viac ako 10 jazykov) bolo na
podujatí pomerne veľa – niekoľko desiatok. Patrí k nim napríklad aj Tim Keeley z japonskej
univerzity Kyushu Sangyuo, ktorý ovláda viac než 20 jazykov vrátane slovenčiny. Tento sa
spolu so štyrmi ostatnými panelistami podelil o svoje znalosti počas panelovej diskusie
s názvom „Ako zlepšiť vyučovanie cudzích jazykov (nie len) v EÚ“. Výsledkom tejto diskusie je
tzv. „Bratislavský manifest polyglotov“, ktorého konečnú podobu (po zapracovaní poznámok
účastníkov) odovzdajú organizátori podujatia počas júna eurokomisárovi Tiborovi
Navracsicsovi, ktorý zodpovedá za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.
Ani Slovensko ale nezostalo bez kvalitných reprezentantov: z Košíc prišiel Vladimír Škultéty,
ktorý je paradoxne omnoho známejší v Rusku ako na Slovensku – nakoľko sa tam zo svojou
znalosťou jazykov zúčastnil v talentovej súťaži a skončil na krásnom druhom mieste. Sám
ovláda asi 20 jazykov a pracuje ako tlmočník. Dve prednášky mala na podujatí aj jedna
z dvoch hlavných organizátorov: Lýdia Machová, ktorá len nedávno založila firmu „Jazykový
mentoring“, v rámci ktorej ľuďom radí, ako sa efektívne sami môžu naučiť rôzne jazyky. Jej
prednášky sú medzi polyglotmi tie najnavštevovanejšie, rovnako ako sú najsledovanejšie jej
videá na Youtube.
Organizátori pre účastníkov pripravili okrem hlavného programu zaujímavé aktivity, napríklad
výlety s možnosťou spoznať aj rôzne kúty Bratislavy. Účastníci výletu na Devín boli nadšení

kombináciou krásnej prírody a kúsku histórie na jednom mieste, spojených s ochutnávkou
pre nás tradičného „ríbezláku“.
Hlavnou časťou 5-dňového podujatia boli prednášky samotných polyglotov na rôzne témy
súvisiace s jazykmi a učením sa jazykov, ktoré boli prezentované v rôznych jazykoch. Spolu
bolo na podujatí až 95 programov! Účastníci zdieľali tipy na učenie sa väčšieho počtu jazykov,
ich udržiavania, zlepšovania prízvuku a pod. Obľúbené boli tiež workshopy, v ktorých sa
prezentoval konkrétny jazyk z pohľadu človeka, ktorý sa ho chce naučiť ako cudzí jazyk.
Nechýbali ani kuriózne záležitosti, ako napríklad kurz klingončiny – jazyka z filmovej série Star
Trek.
Okrem zaujímavých prednášok sa účastníci zabavili na mnohojazyčných koncertoch, využili
hernú zónu, kde si mohli zahrať spoločenské hry, zónu bez angličtiny, kde bol povolený
akýkoľvek jazyk okrem angličtiny, čajovňu, kde bol priestor na pokojné rozhovory pri šálke
čaju, a mnoho iného. Účastníci mali možnosť pochutnať si aj na slovenských špecialitách
počas medzinárodného večera s ochutnávkou a pohostili ich aj gastro partneri podujatia –
Pizza smile, Džúsbar a University coffee bike. Hlavným cieľom organizátorov bolo vytvoriť pre
účastníkov množstvo príležitostí spoznať iných ľudí, ktorí obľubujú jazyky, a nadviazať nové
priateľstvá, čo sa aj na 100% podarilo.
Podujatie malo podporu aj u najvyšších predstaviteľov – nad akciou prebrali záštitu:
• ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová;
• primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ivo Nesrovnal;
• rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo;
• predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Dôležitú podporu získalo podujatie aj od partnerov: Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky a BTB (Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist
Board)
Aj vďaka ich spolupráci sa u nás polygloti cítili ako doma a je pravdepodobné, že sa aj budúci
ročník uskutoční opäť v Bratislave. Organizátori prvých troch ročníkov Stretnutia polyglotov z
Berlína sa vyjadrili, že organizácia podujatia zo strany slovenského tímu bola znova
bezchybná, a že v mnohom predčila ich očakávania. Rovnako pozitívne sa o celom
päťdňovom podujatí vyjadrovali aj stovky účastníkov, pre ktorých sa Bratislava stala na týždeň
ich domovom. Mnohí pricestovali do Bratislavy len za účelom Stretnutia polyglotov z tak
vzdialených krajín ako je Kanada, Japonsko, či dokonca Austrália a Nový Zéland
“Takmer sa nám nechce veriť, že sme do Bratislavy už po druhý krát pritiahli toľko jazykových
nadšencov,” hovoria Lýdia Machová a Peter Baláž, hlavní organizátori podujatia. “Najviac sa
tešíme z toho, že polygloti si Bratislavu aj Slovensko naozaj zamilovali, a že sa im odteraz
bude spájať len s príjemnými zážitkami. A výborné je, že aj druhé Stretnutie polyglotov u nás
sa stalo znova najväčším takýmto podujatím celosvetovo! Až sa bojíme, koľko polyglotov
k nám príde o rok .”
Nie je to pritom jediné podujatie, ktorým si Slovensko robí dobrú reklamu vo svetejazykových
nadšencov vďaka organizácii „Edukácia@Internet“. Už v roku 2016 sa v Nitre konal 101.

Svetový kongres esperanta, na ktorom sa zúčastnilo 1300 ľudí zo 60 krajín, a okrem toho
organizuje Peter Baláž v rámci združenia každoročne už od roku 2007 aj Letnú školu
esperanta (Somera Esperanto-Studado), na ktorú chodia stovky ľudí z celého sveta. V tomto
roku to bude 14.-22.7. v Liptovskom Mikuláši. Mnohí cudzinci tak navštevujú Slovensko už
pravidelne, napríklad Nicolas Viau (sám je organizátorom jazykového podujatia „Langfest“
v Montreali), ktorý k nám prišiel počas posledných päť rokov až z Kanady už po štvrtýkrát,
práve kvôli spomínaným jazykovým podujatiam.

O organizátorovi
Medzinárodné občianske združenie Edukácia@Internet so sídlom v Partizánskom, ktoré obe
podujatia organizuje, 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 a pripravuje sa portál na
výučbu poľštiny polski.info. Väčšinu vzdelávacích webov podporila Európska komisia cez
program Erasmus+. Zaujímavosťou je, že združenie začalo svoje pestré jazykové aktivity vďaka
medzinárodnému jazyku esperanto. Vytvorili prvý mnohojazyčný portál pre tento jazyk na
svete: lernu.net a esperantu sa venujú v rôznych projektoch aj naďalej. Dokonca je tento
jazyk ich pracovným jazykom v kancelárii v meste Partizánske, nakoľko sú medzinárodný tím a
tento jazyk je ich jediným spoločným, v ktorom môže bez problémov navzájom komunikovať.
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