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Európsky deň jazykov 2020 – Zlepšite si svoje jazykové znalosti 

v LingvaKvíze  

 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa 

zapojila do Európskeho dňa jazykov 2020 (26. september) inovatívnym spôsobom – 

prostredníctvom celoslovenského virtuálneho jazykového LingvaKvízu v spolupráci 

s občianskym združením  Edukácia@Internet, ktoré pravidelne organizuje aj festival jazykov 

„LingvaFest’“. Edukácia@Internet spolu s partnermi, akými sú Generálne riaditeľstvo 

Európskej komisie pre preklad,  EPALE Slovensko a Europass, prináša jazykový 

LingvaKvíz, vďaka ktorému môžu Slováci osláviť Európsky deň jazykov z pohodlia 

domova.   

Lingvakvíz umožní zlepšiť si svoje znalosti v cudzích jazykoch všetkým záujemcom 

zábavnou formou aj napriek súčasnej pandémii. LingvaKvíz je určený najmä študentom 

stredných a vysokých škôl nad 16 rokov z celého Slovenska, ako aj všetkým milovníkom 

cudzích jazykov či rodnej slovenčiny. 

Odštartuje v piatok, 25. septembra, teda deň pred Európskym dňom jazykov. Na webovej 

stránke alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie dostupnej na Google Play sa budú môcť 

záujemcovia zapojiť do kvízu zadarmo každý deň až do 24. októbra. Pripravených je viac ako 

1000 otázok, pričom v každom kole kvízu z nich systém vygeneruje 12 náhodných. 100 hráčov 

vyhrá vecné ceny na konci kvízu,  no každý týždeň budú odmenení aj traja náhodne vyžrebovaní 

súťažiaci. LingvaKvíz tak rozdá 112 cien! 

Ako hovorí Peter Baláž, koordinátor OZ Edukácia@Internet, ktoré kvíz zastrešuje: „V 

našom občianskom združení považujeme znalosť cudzích jazykov v súčasnej dobe za 

nevyhnutnosť a samozrejmosť, preto sme chceli motivovať ľudí k učeniu sa cudzích jazykov aj 

v súčasnej neľahkej dobe. LingvaKvíz však nemá byť iba náhrada za LingvaFest’, ale v prípade 

https://kviz.lingvafest.sk/
https://kviz.lingvafest.sk/


pozitívnej odozvy na túto modernú formu vzdelávania by sme chceli takúto súťaž organizovať 

pravidelne, každoročne.“ 

Viac informácií, zoznam organizátorov, sponzorov a partnerov Lingvakvízu nájdete na 

webstránke súťaže. 

V prípade záujmu o spoluprácu môžete kontaktovať priamo Petra Baláža, koordinátora OZ 

Edukácia@Internet. 

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk  
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