
Tlačová správa 

XI. konferencia SUNG - Spoločnosti učiteľov a germanistov Slovenska pod 
názvom  

Nemčina pre budúcnosť - budúcnosť pre nemčinu  

Deutsch für die Zukunft - Zukunft für Deutsch  

1. - 3. júla 2012 v Banskej Bystrici  

   

2. júla 2012 o 9.00 sa v Aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
stretnú veľvyslanci troch najdôležitejších po nemecky hovoriacich krajín, aby svojou 
účasťou na slávnostnom otvorení  XI. konferencie SUNG - Spoločnosti učiteľov 
nemeckého jazyka a germanistov Slovenska podporili význam cudzojazyčného 
vzdelávania na Slovensku. Účasť na slávnostnom ceremoniáli prisľúbili za 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky štátny tajomník 
Štefan Chudoba, nemecký veľvyslanec Axel Hartmann, rakúsky veľvyslanec Josef 
Markus Wuketich, švajčiarsky veľvyslanec Christian Martin Fotsch, primátor mesta 
Banská Bystrica Peter Gogola, zástupcovia slovenských a zahraničných 
vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií a ďalší významní hostia. Hostí na pôde Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici privíta rektorka univerzity Beata Kosová, ktorá spolu 
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, veľvyslancami 
a primátorom mesta prevzala nad podujatím záštitu. Konferencia je súčasťou 
podujatí venovaných 20. výročiu založenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

SUNG - Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska organizuje 
konferenciu v spolupráci s Katedrou germanistiky Fakulty humanitných vied UMB 
a Katedrou odbornej jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty UMB za podpory 
mnohých zahraničných a domácich inštitúcií.  

XI. konferencia SUNG je vyvrcholením série podujatí, ktoré sa konali pri príležitosti 
20. výročia založenia SUNG. Spoločnosť vznikla v roku 1991 s cieľom združiť 
všetkých, ktorí sa nemeckým jazykom v najširšom zmysle slova profesionálne 
zaoberajú. Pred dvadsiatimi rokmi v roku 1992 sa práve v Banskej Bystrici 
uskutočnila jej vôbec prvá konferencia. Odvtedy sa každé dva roky konajú 
konferencie s výraznou zahraničnou účasťou na jednej zo slovenských univerzít. 
Zúčastňujú sa na nich učitelia zo všetkých typov škôl, germanisti a vedeckí 
pracovníci, ktorých spája vedomie potrebnosti cudzojazyčného vzdelávania 
a výskumu. Za dvadsať rokov sa tieto podujatia stali významnou platformou 
umožňujúcou účastníkom nielen výmenu skúseností a obohatenie ich vlastného 
výskumu či pedagogickej praxe, ale aj nadviazanie a zúročenie medzinárodných 
kontaktov.  

Banská Bystrica, mesto a región s bohatou nemeckou kultúrnou tradíciou, sa v tomto 
roku opäť stane hostiteľom najväčšieho stretnutia nemčinárskej a germanistickej 
komunity na Slovensku. Do Banskej Bystrice zavítajú aj zahraniční účastníci 
z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Poľska, Bulharska a Českej republiky.  



Cieľom tohtoročnej konferencie je predovšetkým zdôrazniť výraznú úlohu nemčiny 
v spoločensko-politickom, kultúrnom a ekonomickom živote Slovenska, poukázať na 
jej význam pre budúcnosť a diskutovať o perspektívach nemeckého jazyka 
v jazykovo rozmanitej Európe.  

Program konferencie ponúka účastníkom možnosť pracovať v odborných 
tematických sekciách a vybrať si z ponuky 22 workshopov. Súčasťou konferenčného 
programu je aj prezentácia noviniek vydavateľstiev odbornej cudzojazyčnej literatúry, 
vystúpenie známych umelcov z Nemecka a Rakúska či výstava pútavých kreatívnych 
žiackych prác súťaže „Alles Deutsch oder was? alebo Šľak ma trafí z tej nemčiny!"  

   

http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=5130  
http://www.sung.sk/sung/8-TAGUNGEN/46-XI-Tagung-Banska-Bystrica  
   
Kontakt  
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