
           

                 

                                

EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2013 

  

(iniciatíva Európskej komisie na podporu inovačných projektov vo výučbe cudzích jazykov) 

  

a 

  

EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2013 

  

(iniciatíva Európskej komisie pre ocenenie jednotlivcov) 

  

  

VÝSLEDKY VÝZVY NA PREDLOŽENIE SÚŤAŽNÝCH 

NÁVRHOV V ROKU 2013 NA SLOVENSKU 

  

  

V roku 2013 sa na Slovensku organizoval 12. ročník súťaže Európskej komisie 

„Európska značka pre jazyky“ a 9. ročník súťaže zameranej na ocenenie jednotlivcov s názvom 

„Európsky učiteľ jazykov roka“. 

  

SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlásila výzvu na 

predloženie súťažných návrhov a nominácií jednotlivcov dňa 28. februára 2013, termín na 

predloženie prihlášok bol 25. apríl 2013. 

  

K stanovenému termínu boli predložené 4 nominácie v súťaži EURÓPSKA 

ZNAČKA PRE JAZYKY 2013. O ocenenie sa uchádzali 2 základné školy, 1 stredná 

odborná škola a 1 súkromná škola. V prvom kole hodnotenia členovia poroty hodnotili 

nominácie len na základe písomnej prihlášky a jej príloh. V tejto fáze boli veľmi pozitívne 

hodnotené tri jazykové iniciatívy, ktoré postúpili do 2. kola hodnotenia, t.j. hodnotenia priamo 

na škole. Národná porota súťaže sa napokon rozhodla udeliť jeden certifikát EURÓPSKA 

ZNAČKA PRE JAZYKY 2013“: 

 

  



Súťažný návrh 

číslo: 

Predkladteľ Názov Cieľový 

jazyk 

  

13510 1202 

(opis 

projektu;certifikát) 

  

  

Základná škola 

Nevädzová 2 

821 01 Bratislava 

  

  

Učme sa kvalitne, učme sa 

zaujímavo, učme sa 

moderne! 

anglický, 

nemecký 

  

  

V súťaži „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2013“ bolo podaných až 27 

nominácií,v porovnaní s minulým rokom je to viac ako dvojnásobok. Štyri prihlášky prišli zo 

základných škôl, 2 zo spojených škôl, sedem z gymnázií, štyri zo stredných odborných škôl, 

dve z konzervatória, tri z vysokých škôl, štyri z asociácií učiteľov cudzích jazykov na 

Slovensku a jedna z Mesta Košice. Ako každý rok, opäť dominoval anglický jazyk (11 

nominácií) a nemecký jazyk (7 nominácií). Francúzsky jazyk a ruský jazyk boli zastúpené 

rovnomerne – po 5 nomináciách. Španielsky a poľský jazyk  sa vyskytli jedenkrát. V tomto 

roku bola po prvýkrát nominovaná na ocenenie aj učiteľka rómskeho jazyka. Niektorí 

nominovaní učitelia vyučujú dva cudzie jazyky.   

Z hodnotiaceho procesu boli vyradené 4 nominácie – jedna prišla po termíne a tri 

neobsahovali povinné referencie o nominovaných osobách. Na základe hodnotenia písomných 

prihlášok 13 nominácií postúpilo do druhého kola, to znamená, že nominované osoby boli 

hodnotené priamo v praxi na škole. Pri hodnotení sa brali do úvahy predovšetkým úspechy 

nominovaných osôb v práci so žiakmi/študentmi v triede, ich aktivity na úrovni školy a aj 

mimo nej, jednoznačná podpora nominovanej osoby zo strany vedenia školy a počet a kvalita 

referencií od iných organizácií, resp. osôb. Vzhľadom na počet podaných prihlášok sa porota 

rozhodla udeliť certifikát „EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2013 siedmim 

nominovaným osobám: 

 

 

  

  

Meno a priezvisko 

ocenenej osoby 

  

  

Cieľový 

jazyk 

  

Predkladateľ nominácie 

  
Mgr. Erika Juríková 

(certifikát) 

  

  

anglický 

  

Gymnázium 

Bernolákova 37, Šurany 

  

http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/2013_zs_nevadzova_bratislava_opis.pdf
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/2013_zs_nevadzova_bratislava_opis.pdf
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/1_ZS.jpg
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/2_Jurikova.jpg


  

Mary Šabíková 

(certifikát) 

  

  

anglický 

  

Spojená katolícka škola 

 Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Farská 19, Nitra 

  

Mgr. Iveta Kmeťová 

 (certifikát) 

  

  

  

francúzsky 

  

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny 

Hodžova 1, Nitra 

(Gymnázium, Štefana Moyzesa 21, 

Ružomberok) 

  

  

Mgr. Janka Oravcová 

(certifikát) 

  

  

nemecký, 

ruský, 

poľský 

  

  

Stredná odborná škola stavebná 

Tulipánová 2, Žilina 

  

  

Mgr. Viera Rosinová 

(certifikát) 

  

  

nemecký 

  

Obchodná akadémia 

Jesenského 259/6, Považská Bystrica 

  

  

Mgr. Silvia Galyasová 

(certifikát) 

  

  

rómsky 

  

Konzervatórium 

Exnárova 8, Košice 

  

  

  

PhDr. Mária Matušková 

(certifikát) 

  

  

  

  

ruský 

  

Asociácia rusistov Slovenska 

Sedmokráskova 1, Bratislava 

a 

Gymnázium Boženy Slančíkovej –Timravy, 

Haličská cesta 9, Lučenec 

  

  
  

Oficiálne vyhlásenie výsledkov obidvoch súťaží a odovzdanie certifikátov víťaznej 

organizácii a oceneným učiteľom cudzích jazykov sa uskutočnilo na slávnostnej ceremónii 

„Európska značka pre jazyky 2013 a Európsky učiteľ jazykov roka 2013“ dňa 1. októbra 

2013 v hoteli Mercure Bratislava Centrum na Žabotovej ul. č. 2 v Bratislave. Ceremónia bola 

spojená so seminárom „Viacjazyčnosť vo vyučovaní na slovenských školách“ (Program 

podujatia, vrátane prezentácií). 

  

http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/3_Sabikova.jpg
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/4_Kmetova.jpg
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/5_Oravcova.jpg
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/6_Rosinova.jpg
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/7_Galyasova.jpg
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/8_Matuskova.jpg
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=Europska_znacka&str=2013_PROGRAM.htm
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=Europska_znacka&str=2013_PROGRAM.htm


Certifikáty „EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2013“ a „EURÓPSKY UČITEĽ 

JAZYKOV ROKA 2013“, spolu s vecnými darmi, odovzdal oceneným z poverenia ministra 

školstva p. Vladimír Belovič, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce, 

európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania na MŠVVaŠ SR, spolu s p. Evou 

Obžerovou z MŠVVaŠ SR, ktorá je predsedníčkou národnej poroty iniciatívy Európska 

značka pre jazyky na Slovensku, a p. Irenou Fonodovou, výkonnou riaditeľkou SAAIC – 

Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania, a sponzormi súťaže. (Fotografie zo 

slávnostnej ceremónie). 

  

          Opis víťazného projektu v súťaži Európska značka pre jazyky a mená ocenených 

jednotlivcov, vrátane ich kontaktov, budú uverejnené aj na webovej stránke Európskej 

komisiehttp://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm . 

  

  

  

          

Sponzori súťaže v roku 2013  

  

 
 

http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/foto.zip
http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2013/Europska_znacka/2013/web/Europska_znacka/2013/foto.zip
http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm

