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Banská Bystrica 27. 7. 2012
Vážený pán minister,
dovoľte mi, aby som sa Vám v mene výboru SUNG – Spoločnosti učiteľov
nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a tiež v mene prípravného
výboru XI. medzinárodnej konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého
jazyka a germanistov Slovenska Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre
nemčinu srdečne poďakovala za podporu, ktorú ste nám preukázali pri
realizácii tohto dôležitého podujatia.
Sme Vám zaviazaní, že ste prevzali záštitu nad konferenciou organizovanou
v dňoch 1. – 3. júla 2012 na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pri príležitosti dvoch dvadsaťročných jubileí, výročia založenia našej
profesijnej organizácie i hostiteľskej univerzity. Ďakujeme, že nás svojou
účasťou na slávnostnom otvorení konferencie 2. júla 2012 poctil vysoký
predstaviteľ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, pán štátny tajomník Ing. Štefan Chudoba, PhD.
Ohlasy nielen našich, ale aj zahraničných účastníkov svedčia o tom, že
konferencia mala veľký úspech. Účastníci ocenili príjemnú a produktívnu
atmosféru, kvalitu a rozmanitosť konferenčnej programovej ponuky, pestré
sprievodné akcie. Veríme, že konferencia v duchu svojho motta ukázala
potenciál nemčiny pre budúcnosť a dokázala potrebu zachovania
vzdelávania a výskumu v tomto jazyku.
Dovoľte mi preto, aby som Vás oboznámila so závermi konferencie, ktoré sa
dotýkajú politiky cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku.
Účastníci konferencie vyjadrili znepokojenie nad dôsledkami zákona č. 37
z 1. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a ktorým sa na Slovensku zaviedlo vyučovanie
anglického jazyka ako povinného cudzieho jazyka.
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SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, ktorá ako
nepolitická stavovská organizácia zastupuje záujmy učiteľov nemčiny na všetkých typoch škôl
v Slovenskej republike, ako aj záujmy germanistov a ostatných podporovateľov nemeckého
jazyka a kultúry, sa už v októbri 2010 obrátila na vedenie rezortu školstva, ale aj na Výbor NR
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s rozsiahlym stanoviskom, v ktorom sme žiadali
o prehodnotenie navrhovaných zmien. Podporu sme pritom mali a máme tiež od asociácií
ďalších cudzích jazykov, asociácií učiteľov francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka.
Napriek tomu, že sme dostali možnosť bližšie objasniť svoje obavy z dôsledkov tejto zmeny
v jazykovom vzdelávaní na stretnutí s vtedajším generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho
školstva RNDr. M. Repovským, neboli nakoniec pripomienky profesijných organizácií pri
tvorbe zákona a ani pri úprave Rámcových učebných plánov v Štátnom vzdelávacom programe
zohľadnené.
Rokovania počas XI. medzinárodnej konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka
a germanistov Slovenska Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre nemčinu už poukázali na
prvé negatívne tendencie a dôsledky prijatých zmien: ohrozenie zamestnanosti a postavenia
učiteľov nemeckého jazyka a ďalších cudzích jazykov, výrazné obmedzenie práva na slobodný
výber 1. cudzieho jazyka, nedostatočné hodinové dotácie pre 2. cudzí jazyk, ohrozenie kvality
výučby, výrazná redukcia maturitných skúšok v 2. cudzom jazyku, dôsledky vo sfére vysokého
školstva, finančné straty pri národnom projekte Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti
cudzích jazykov (pre primárne vzdelávanie) atď. Legislatívne zmeny sú navyše nielen v rozpore
s princípom viacjazyčnosti a jazykovej rozmanitosti odporúčaným v kľúčových dokumentoch
Rady Európy a Európskej komisie, ale aj v rozpore s kultúrnymi tradíciami našej krajiny, jej
historickými a geografickými súvislosťami.
Vzhľadom na tu iba v krátkosti načrtnuté problematické konzekvencie prijatého zákona si Vás,
vážený pán minister, dovoľujeme požiadať o prijatie zástupcov našej organizácie, prípadne
o spoločné prijatie so zástupcami asociácií ďalších cudzích jazykov. Považujeme za nevyhnutné
opätovne prediskutovať perspektívy jazykového vzdelávania na Slovensku s novým vedením
rezortu školstva.
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