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Pódiová diskusia Prečo sa učiť viaceré cudzie jazyky? 
 

Pódiovú diskusiu Prečo sa učiť viaceré cudzie jazyky?, ktorá sa koná 26. októbra 2011 o 17.00 

hod. v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, organizujú asociácie učiteľov cudzích 

jazykov na Slovensku s podporou Goetheho inštitútu v Bratislave a ŠVK v Banskej Bystrici. 

Predstavitelia školskej vzdelávacej politiky, zástupcovia podnikateľskej sféry, sociologičky z 

Inštitútu pre verejné otázky (IVO) a prezidentky asociácií cudzích jazykov budú na podujatí 

diskutovať o význame cudzích jazykov a jazykového vzdelávania na Slovensku.  

Podľa výsledkov sociologickej štúdie Jazyková kompetentnosť na Slovensku 

(http://www.goethe.de/ins/sk/bra/sk7654856.htm), ktorú vypracoval a v máji uverejnil Inštitút pre 

verejné otázky, je viac ako 80% hlavne mladých obyvateľov Slovenska presvedčených o tom, že 

nestačí vedieť iba po anglicky, aby človek dobre obstál v zamestnaní. Od školského roka 2011/12 

sa však na Slovensku zaviedlo vyučovanie angličtiny ako prvého povinného cudzieho jazyka, 

o vynechaní vyučovania druhého cudzieho jazyka sa diskutuje. SUNG – Spoločnosť učiteľov 

nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, ARS – Asociácia rusistov Slovenska, SAUF – 

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny a AESPE – Slovenská asociácia učiteľov španielčiny 

sa preto rozhodli iniciovať verejnú diskusiu o súčasných podobách jazykového vzdelávania na 

Slovensku, o potrebe ovládania viacerých cudzích jazykov a  výhodách viacjazyčnosti, ale 

aj o možných úskaliach aktuálnych zmien vo vyučovaní cudzích jazykov.  

 

Diskutovať budú:  

 prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Ing. Peter Sunega, organizačno-marketingový riaditeľ, Tlačiarne BB, spol. s r.o. 

 Ing. Tomáš Márton, manažér, VÚB Leasing, a.s., prezident Alliance Française Banská 

Bystrica 

 Ing. Ladislav Vachal, CSc., riaditeľ, SEC, s. r. o., Nitra  

 prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., ARS – Asociácia rusistov Slovenska 

 doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., SAUA – Slovenská asociácia učiteľov angličtiny 

 PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD., SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka 

a germanistov Slovenska  

 Mgr. Jana Bírová, PhD., SAUF – Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny 

  

Moderovanie diskusie prevezmú analytičky z Inštitútu pre verejné otázky Oľga Gyárfášová a 

Zora Bútorová, ktoré budú tiež prezentovať výsledky sociologického výskumu. 

 

Kontakt: 

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. 

Katedra germanistiky FHV UMB 

Tajovského 40 

974 01 Banská Bystrica 

Tel. 00421/48/4465108, 00421/908/596059 

E-mail: Nadezda.Zemanikova@umb.sk 
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