
AKTUÁLNE OTÁZKY SLOVENSKÉHO JAZYKA (AOSJ)
Menné a nemenné premenné

1. DEŇ  4. OKTÓBRA 2016

9.00  

9.15 Rokovania

Premenná n ako norma (vedie D. Slančová)
n1 9.15 – 9.40 Alexandra Jarošová: Norma v sústave princípov i v kontexte lexikografických opisov
n2 9.40 – 10.05	 Ľubomír Kralčák: Aktuálna kultivovaná norma a dynamické tendencie v morfológii 

súčasnej slovenčiny
n3 10.05 – 10.30 Juraj Dolník: Jazykovedná  teória a jazyková  prax

10.30  10.50

Premenná k ako kodifikácia (vedie Ľ. Kralčák)
k1 10.50 – 11.15   Ján Sabol: Vlastnosti (ne)kvantitatívnosti, (ne)znelosti a (ne)difúznosti slovenských 

foném a ortoepická prax
k2 11.15 – 11.40   Slavomír Ondrejovič:	Čo sa stane, ak kodifikácia podporí spornú „zákonitosť“?
k3 11.40 – 12.05  Ján Bosák: Expanzívna dynamika jazyka vz. zafixovaná kodifikačná statika
k4 12.05 – 12.30  Ján Papuga: Kodifikácia, vyučovanie a Pravidlá slovenského pravopisu

12.30  14.00

Premenná p ako prax (vedie V. Patráš)
p1  14.00 – 14.25  Júlia Vrábľová: Kodifikačná norma z perspektívy redakčnej praxe v procese prekladu
p2  14.25 – 14.50  Miroslava Gavurová: Ako je správne: v našom TIK-u či v našej TIKe? K otázkam  

inovácie alebo doplnenia (ortografickej) normy pri skratkách 
p3  14.50 – 15.15  Jaroslava Kmiťová: Používatelia jazyka v úlohe jazykových poradcov

15.15  15.35

Premenná s ako spájateľnosť (vedie S. Ondrejovič)
s1 15.35 – 16.00  Mária Šimková: Asiže a predsalen: o niektorých otázkach písania slov „osobitne 

a dovedna“
s2  16.00 – 16.25  Miloš Horváth: Vyčleňovacia funkcia čiarky - pravopisný a jazykovo-kultúrny  

problém

s3  16.25 – 16.50 Lucia Ološtiaková: Prípad čiarka a používateľská prax
s4  16.50 – 17.15  Tomáš Bánik: Determinatívne spojenia s nesklonným atribútom typu „biznis téma“

------------------------------------ ------------------------------------

18.00  20.00

2. DEŇ  5. OKTÓBRA 2016

Premenná a ako adaptácia (vedie M. Ološtiak)
a1  9.00 – 9.25   Anna Rácová: O preberaní a adaptácii pojmov z orientálnych jazykov 
a2  9.25 – 9.50   Karol Sorby: Prepisy z arabčiny do slovenčiny
a3  9.50 – 10.15  Ivor Ripka: O niektorých problémoch prepisu ruských proprií

10.15  10.35

Premenná x ako mená (vedie J. Wachtarczyková)
x1 10.35 – 11.00  Ingrid Hrubaničová – Lucia Satinská: Čo charakterizuje súčasný slovenský diskurz 

o „prepise uhorských mien“ u autorít a používateľov
x2 11.00 – 11.25   Juraj Glovňa: Historické mená v súčasnej slovenčine
x3 11.25 – 11.50   Perla Bartalošová: Aktuálne otázky preberania a adaptácie slov cudzieho pôvodu – 

podnety z jazykovej poradne

11.50  12.10

Premenná y ako písmená (vedie M. Šimková)
y1 12.10 – 12.35 Martin Ološtiak: Poznámky k písaniu veľkých písmen
y2  12.35 – 13.00 Vladimír Patráš: Veľké písmená v koncepčných administratívno-právnych textoch 

(štandardy – anomálie – trendy)
y3  13.00 – 13.25 Jana Wachtarczyková: K otázke písania poľských grafém v slovenčine

 AOSJ = ni + ki + pi + si + ai + xi + yi  (i =1,2,3,4)

------------------------------------ ------------------------------------


