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Najväčšie stretnutie polyglotov na svete bude už o dva mesiace v 

Bratislave! 

Už presne o dva mesiace, v dňoch 29.5. - 2.6. 2019 sa bude konať na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave podujatie pod názvom Polyglot 

Gathering (teda Stretnutie polyglotov), na ktorom sa zúčastní približne 600 

obdivuhodných ľudí, hovoriacich viacerými cudzími jazykmi z viac ako 60 

krajín sveta, napríklad z Ruska, Japonska, Nového Zélandu, Brazílie, USA a 

ďalších. 

Polyglot Gathering (www.polyglotbratislava.com) je neformálne každoročné 

podujatie, ktoré sa po prvýkrát konalo v Berlíne v roku 2014 a odvtedy sa teší 

veľkej obľube medzi nadšencami cudzích jazykov po celom svete. Tento rok ho 

po tretíkrát budú organizovať polygloti v našom hlavnom meste. Bratislava sa tak 

na päť dní stane aj hlavným mestom polyglotov, nakoľko takéto podujatia sú vo 

svete zriedkavé a práve táto akcia sa u nás stala tým najväčším stretnutím 

takýchto ľudí celosvetovo. Robí tým aj veľmi dobré meno mestu i krajine - mnohí 

polygloti by inak Slovensko zrejme nikdy nenavštívili. Bude to však zároveň i 

poslednýkrát, keďže organizátori chcú dať do budúcna účastníkom, 

prichádzajúcim zo všetkých kútov sveta, možnosť spoznať i iné zákutia Európy. 

Organizátorom akcie je občianske združenie E@I (Edukácia@Internet), ktoré 

stojí za mnohými úspešnými portálmi na výučbu rôznych jazykov. Vytvorilo mimo 

iného aj prvý a zároveň jediný bezplatný viacjazyčný web na vyučovanie 

slovenčiny pre cudzincov (www.slovake.eu), web na nemčinu 

(www.deutsch.info), ruštinu (www.russky.info), češtinu (www.mluvtecesky.net), 

esperanto (www.lernu.net) či stránku o jazykoch EÚ (www.lingvo.info).     

Ako hovorí koordinátor združenia Peter Baláž: “Hlavným cieľom nášho združenia 

je vytvárať a poskytovať bezplatné vzdelávacie nástroje - väčšina z nich je práve 

na učenie sa jazykov. Nie je to náhoda, pretože naše združenie vzniklo práve 

vďaka medzinárodnému jazyku - esperanto. Už v roku 2002 sme vytvorili jeden z 

prvých mnohojazyčných bezplatných webov na učenie sa jazykov na svete - 

stránka www.lernu.net funguje do dnes, má 39 jazykových verzií a viac ako 
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289.000 registrovaných užívateľov. K jazykom teda máme blízko, preto aj 

organizujeme viaceré podujatia, ktoré sa jazykov či vzdelávania všeobecne 

týkajú. Aj toto stretnutie sme do Bratislavy priviedli práve vďaka spolupráci s 

esperantistami, ktorí akciu v Berlíne založili a prvé tri ročníky zorganizovali tam. 

Následne sme od nich prebrali štafetu a tak si polygloti už po tretí krát budú môcť 

užiť naše hlavné mesto. 

 

Medzi najznámejších polyglotov, ktorí sa zúčastnia podujatia v Bratislave, patrí 

Richard Simcott, ktorý ovláda viac ako 30 jazykov a patrí k najuznávanejším 

súčasným polyglotom. Na podujatí sa tiež zúčastní jeho bývalá organizátorka a 

známa slovenská polyglotka Lýdia Machová z Jazykového Mentoringu, ktorá 

tohto roku prednášala o učení sa jazykov priamo na TED konferencií v New 

Yorku, ako vôbec prvý človek zo Slovenska! Priemerne ovláda účastník tohto 

stretnutia šesť jazykov. Znalosť mnohých jazykov však nie je podmienkou účasti. 

Ako hovorí koordinátor Peter Baláž: “Vôbec nie je potrebné vedieť veľa jazykov! 

Skôr je vhodné byť otvorený, zvedavý a mať chuť sa učiť niečo nové. Prichádzajú 

nám aj ľudia čo vedia 1-2 cudzie jazyky, ale chcú sa zlepšiť v nich alebo sa doučiť 

iné/nové jazyky. Počet vôbec nie je rozhodujúci, skôr ochota vytrvať :). Navyše, 

v tomto roku sme venovali pozornosť aj špeciálnej téme: UNESCO vyhlásilo rok 

2019 za “Medzinárodný rok domorodých jazykov”, preto sa aj viaceré prednášky 

aj tvorivé dielne budú venovať práve takýmto jazykom.” 

Organizátori pre účastníkov pripravujú zaujímavé aktivity. Tohtoročnou novinkou 

bude, že pred samotnou udalosťou budú mať účastníci možnosť zúčastniť sa 

niekoľkodňových, intenzívnych jazykových kurzov, spojených so spoznávaním 

kultúry priamo v danom štáte. Ide o kurz nemčiny vo Viedni, češtiny v Brne, 

maďarčiny v Győre a samozrejme i slovenčiny v Bratislave. Učením sa niekoľko 



hodín denne, v krajine, kde sa cieľovým jazykov rozpráva, budú záujemcovia 

môcť vyťažiť z kurzov najviac ako sa dá. 

Hlavnou časťou samotného 5-dňového podujatia budú prednášky polyglotov na 

rôzne témy súvisiace s jazykmi a učením sa jazykov, ktoré sú prezentované v 

niektorom zo svetových jazykov. Účastníci tak zdieľajú tipy na učenie sa väčšieho 

počtu jazykov, ich udržiavania, zlepšovania prízvuku, nadobúdania slovnej 

zásoby a pod. Obľúbené sú tiež workshopy, v ktorých sa prezentuje konkrétny 

jazyk z pohľadu človeka, ktorý sa ho chce naučiť ako cudzí jazyk. Workshopy tiež 

môžu zahŕňať akúkoľvek aktivitu od tvorenia básní, improvizácie, pletenia až po 

jogu či národné tance. Dôležité je smelo sa zapojiť a hovoriť cudzím jazykom. 

Za zmienku určite stojí i “jazyková výzva” (tzv. “language challenge“), počas ktorej 

budú mať polygloti 60 dní na to, aby využili všetok svoj „knowhow“ o učení sa 

jazykov a pokúsili sa naučiť sa konkrétny jazyk - v tomto ročníku si môžu vybrať 

jazyk hindi alebo esperanto. Budú si tak môcť otestovať svoje schopnosti, 

prístupy k učeniu sa cudzieho jazyka ako aj metódy, techniky, usilovnosť a vôľu. 

Všetci odvážlivci si potom zmerajú sily  počas ústnej skúšky zameranej na 

plynulosť, interakciu, gramatickú presnosť a slovnú zásobu. Tí najšikovnejší budú 

odmenení vecnými cenami. 

Súčasťou podujatia budú i voliteľné výlety ako napríklad výlet do pohraničia troch 

krajín, spojený s návštevou Mosonmagyaróváru a Heinburgu končiaci sa 

ochutnávkou vína, či nočná prechádzka po Bratislave alebo ochutnávka vín vo 

Svätom Jure. 

Okrem zaujímavých prednášok sa účastníci môžu tešiť aj na viacjazyčné 

koncerty, hernú zónu, kde si môžu zahrať spoločenské hry, zónu bez angličtiny, 

kde je povolený akýkoľvek jazyk okrem angličtiny, čajovňu “gufujo”, kde bude 

priestor na pokojné rozhovory pri šálke čaju, a mnoho iného. Špecialitou, na ktorú 

sa všetci tešia, bude i multikultúrny večer, na ktorom účastníci odprezentujú svoje 

kultúry tancom i spevom. Hlavným cieľom organizátorov bolo vytvoriť pre 

účastníkov množstvo príležitostí spoznať iných ľudí, ktorí obľubujú jazyky, a 

nadviazať nové priateľstvá.    

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO, záštitu 

prebral aj primátor mesta Bratislava Martin Vallo a rektor Ekonomickej univerzity 

Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

Okrem tohto podujatia, zameraného na jazyky zorganizuje združenie 

“Edukácia@Internet” ešte dve veľké medzinárodné jazykovo-orientované akcie: 



 

druhý ročník prvého jazykového festivalu na Slovensku -LingvaFest’2019 (26.-

27.9., Bratislava) ako aj Letná škola esperanta (12.- 20.7., Nitra). 
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