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SPRÁVY A RECENZIE 

XIV. medzinárodné kolokvium mlad!ch jazykovedcov

Takmer stovka ú!astníkov Medzinárodného kolokvia mlad"ch jazykovedcov 
vytvorila v 14-ro!nej histórii podujatia nov" rekord. Nádejní lingvisti z 10 európ-
skych krajín sa zi#li 8. – 10. decembra v $intave pri Seredi, aby prezentovali svoje 
najnov#ie v"skumy. 

Trojd%ové zasadanie, rozdelené pre ve&k" po!et referátov do dvoch sekcií, or-
ganizoval tento rok tím z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzi-
ty Kon#tantína Filozofa v Nitre (KSJ FF UKF) v spolupráci so Slovenskou jazyko-
vednou spolo!nos'ou (SJS) pri SAV a s Jazykovedn"m ústavom (. $túra SAV.

V referátoch na!rtli ú!astníci najnov#ie v"sledky svojich v"skumov, ktor"mi sa 
zaoberajú v rámci dizerta!n"ch, rigoróznych a in"ch prác. V oblasti morfológie do-
stali priestor substantíva, konkrétne sklo%ovací vzor kuli, ktorého neoby!ajnú )ivo-
taschopnos' skúma Al)beta Ri#ová (FF UK Bratislava), a genitív, ktorého posesívnu 
funkciu analyzovala Alexandra Gerláková (PdF UMB Banská Bystrica). Adjektíva 
s dôrazom na progresívne komponenty sú!asnej !e#tiny analyzoval na základe lexi-
kálneho materiálu ulo)eného v elektronickom archíve Ústavu jazyka !eského Aka-
demie vied *eskej republiky (ÚJ* AV *R) Ladislav Janovec (PdF UK Praha). Ver-
bám sa venovala Lenka Juhásová zo Slavistického kabinetu SAV v príspevku o kon-
kurencii slovies by' a ma' v sloven!ine, bulhar!ine a macedón!ine a Monika Fran-
ková (PdF UK Bratislava), ktorá zo svojho v"skumu o vplyve predpôn na základové 
slovesá priblí)ila !as' o zmene intencie slovesného deja pri predponov"ch slove-
sách. Do oblasti neplnov"znamov"ch slovn"ch druhov na!rela Marta Vojteková (FF 
PU Pre#ov). Sledovala zaujímavé zhody a rozdiely v priestorovom v"zname prvot-
n"ch predlo)iek v sloven!ine a po&#tine. Zornica Sertova (Bulharsko) analyzovala 
pôvod krymsk"ch Bulharov, opierajúc sa o historické a lingvistické pramene.

Smerom k pragmatike posunula diskusiu Monika Baná#ová (FF UCM Trnava). 
V príspevku o modálnosti ako sémanticko-pragmatickom jave predstavila model 
komunikácie, ktor" potvrdzuje, )e lingvistická modálnos' vo forme postoja hovoria-
ceho k v"povedi tvorí pevnú sú!as' komunikácie. Elena Pastuchovi!ová (Bielorus-
ko) sa v rámci praktického vyu)itia jazykovedn"ch poznatkov zamerala na encyklo-
pedick" text. Poukázala na v"znam rôznych typov neverbálnych znakov (fotografie, 
obrázky, tabu&ky, nákresy at+.) a ich sú!innosti s verbálnymi komponentmi v záuj-
me !o najlep#ej zrozumite&nosti textu pre !itate&a. Vplyv #tylistiky na praktick" ja-
zyk si v#ímala aj Jana Salanciová (FF UCM Trnava) v referáte s expresívnym ná-
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zvom „Ten je ale pod papu!ou!“ Frazeologické jednotky, ktoré mô)u by' pou)ívané 
s obmedzením len na jedno alebo druhé pohlavie, porovnala z h&adiska vyu)itia 
v slovenskom a nemeckom jazyku. O&ga Petrová (FF UK Bratislava) predstavila 
dotazníkov" v"skum zameran" na ovládanie a pou)ívanie slovensk"ch prísloví jed-
notliv"mi vekov"mi skupinami. Kon#tatovala, )e Slováci pou)ívajú na rozdiel od 
Rusov v be)nej re!i málo prísloví a poznajú ich skôr star#í &udia, ktorí si ich zárove% 
modifikujú pesimistick"m spôsobom (za príslovie pova)ujú vetu Zázraky sa nede-
jú), k"m mlad#í sú náchylní na pozitívnej#í v"klad prísloví (Zázraky sa dejú). 

Aktuálne témy priniesla aj sekcia referátov o sty!n"ch plochách jazykovedy 
a )urnalistiky, resp. marketingovej komunikácie. Reklamn"m textom sa venovala 
Radka *apková (PF UK Praha) v príspevku o intertextovom nadväzovaní na folklór-
ne )ánre a Tatiana Deptová (FF UKF Nitra) v príspevku o sémantike reklamn"ch 
textov. Priblí)ili posluchá!om persuazívne metódy komunikácie s vyu)itím rozpráv-
ky, bájky, piesne, príslovia, pranostiky a +al#ích folklórnych )ánrov, ako i #pecific-
k"ch jazykov"ch prvkov a prepojenia textu, obrazu a ponúkaného produktu v mas-
mediálnej kampani. Fenomén sú!asnej periodickej tla!e upútal Kamilu Sekerovú 
(PF OU Ostrava), ktorá priniesla typologickú anal"zu !eského bulvárneho denníka 
Blesk. Poukázala na nové tendencie, prízna!né pre naj!ítanej#í, a predsa v"skumník-
mi akoby zaznávan" typ tla!e: jazykové prostriedky, neverbálnu komunikáciu, pub-
likum !i charakter samotného mediálneho produktu.

Premostením medzi sekciou publicistick"ch a nábo)ensk"ch tém bol referát 
Terézie Kolkovej (FF KU Ru)omberok) o prieniku nábo)enského a publicistického 
#t"lu, v ktorom predstavila doteraj#ie snahy o etablovanie nábo)enského #t"lu v sys-
téme funk!n"ch jazykov"ch #t"lov sloven!iny a podrobnej#ie sa zamerala na oblas' 
nábo)enskej terminológie v novinárskych prejavoch. V rámci +al#ích nábo)ensko-
-jazykov"ch tém si svoje miesto na#iel )áner modlitby, najvä!#í záujem v#ak vyvo-
lali príspevky z oblasti biblického prekladu. Na problém pretrvávajúcej nezrozumi-
te&nosti oficiálnych cirkevn"ch prekladov, dôsledky nesprávneho chápania syntak-
tick"ch kon#trukcií preberan"ch z hebrej!iny a starogré!tiny i potrebu u)#ej spolu-
práce teológov s jazykovedcami upozornili Tomá# Bánik (FF UKF Nitra) a Jozefa 
Artimová (UPJ$ Pre#ov). 

Interdisciplinárne prepojenie sprostredkovali lingvistom aj práce zasahujúce do 
literatúry, divadelníctva, psychológie, biológie a pedagogiky. Umeleckému textu sa 
venovala Slavomíra Glov%ová (FF UKF Nitra) a Jana Urbanová (FF KU Ru)ombe-
rok), ktoré analyzovali diela Pavla Vilikovského, Laca Novomeského a Jána Smre-
ka. Jazykovedno-divadelnícku problematiku otvoril Marcel Ol#iak (FF UKF Nitra) 
príspevkom o javiskovej re!i v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Nad di#tinktívnou 
funkciou mäkkého & sa vo svojom príspevku zamyslel (ubomír Rendár. Práve táto 
téma rozprúdila diskusiu o pozícii mäkkého & v hovorenej re!i. Zaujímav" poh&ad 
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na politick" text priniesol Marián Macho (FF UKF Nitra). V"sledky svojho psycho-
logického v"skumu predstavila Stanislava Zajacová (FF PU Pre#ov), ktorá v práci 
o zrode prv"ch naratívnych #truktúr u detí pred#kolského veku analyzovala spôsob 
v"stavby a fungovanie naratív, chápan"ch ako formy expanzie témy a formovania 
textov"ch #truktúr, a definovala úrovne naratívnych schopností závisl"ch od stup%a 
kognitívneho v"voja die'a'a. Biologickou témou o)ivil diskusiu Martin Lachout 
(PF UK Praha). V referáte o lokalizácii re!i v mozgu priblí)il zaujímavé moderné 
poznatky o interakcii viacer"ch jazykov v mozgov"ch centrách a s t"m súvisiace 
úvahy o optimálnych podmienkach na v"u!bu cudzích jazykov. V"u!be cudzieho 
jazyka sa vo svojom lingvisticko-didaktickom príspevku venovala aj Zuzana Sedlá!-
ková (FF UKF Nitra), ktorá obhajovala aplikáciu dramatick"ch techník.

$iroké národnostné spektrum ú!astníkov vytvorilo vhodné podmienky na bohatú 
)atvu v translatologickej sekcii, kam mo)no zaradi' a) jedenás' prezentovan"ch prác. 
Autori referátov venovali pozornos' medzijazykov"m vz'ahom sloven!iny a ru#tiny 
(Eva Molnárová z FPV a MV UMB Banská Bystrica), sloven!iny a nem!iny (Milan 
Trizuliak a Michal Dvoreck" z FF UKF Nitra, Jana Mi#kovská z FiF UMB Banská 
Bystrica), !e#tiny a nem!iny (Edita Birkhahnová, ÚJ* Praha), !e#tiny a bieloru#tiny, 
!e#tiny a po&#tiny (Joanna Mielczarek, Po&sko). Popri v#eobecn"ch problémoch, ako 
sú napríklad verbonominálne väzby !i variantnos' vlastn"ch mien, dostali priestor 
!iastkové lexikálne oblasti odborn"ch textov obchodnej kore#pondencie a Obchodné-
ho zákonníka. Zaujímavé boli napríklad skúsenosti Veraniky Bialkovichovej (Bielo-
rusko), ktorá sa podie&a na príprave !esko-bieloruského slovníka homon"m a paron"m 
s pracovn"m názvom Zradní priatelia prekladate&a. Na terminologické #pecifiká v Ob-
chodnom zákonníku (OZ) upozornila Eva *ulenová  z Filologickej fakulty UMB 
v Banskej Bystrici, ktorá kon#tatovala, )e k"m lexikálne anomálie OZ mo)no osprave-
dlni' praktickos'ou a ustálenos'ou, syntax a #tylistiku tejto právnej normy pova)uje 
za nezvládnutú. Vystúpenia o slovansk"ch a in"ch európskych jazykoch spestril #pe-
cialista na arabsk" jazyk Juraj Mihálik z FF UK, ktor" sám a bez akéhoko&vek grantu 
pracuje na obojstrannom slovensko-arabskom slovníku.

Translatologickej sekcii sa po!etnos'ou referátov vyrovnala sekcia jazykovej 
histórie, v ktorej preva)ovali príspevky po&sk"ch hostí z In#titútu po&ského jazyka 
pri Univerzite Miko,aja Kopernika v Toruni. Skúmali napríklad staroslovien!inu na 
základe evanjeliára z Vosislivik (Katarzyna Nowakowska) alebo prv"ch prekladov 
homílií sv. Jána Chryzostoma (Alicja Zagun), staropo&#tinu na základe Toru%ského 
kancionálu (Joanna Kamper-Warejko) alebo spisov litovsko-po&sk"ch Tatárov (Jo-
anna Kulwicka-Kami-ska). Zmenám praslovansk"ch intonácií v historickom v"voji 
západoslovansk"ch jazykov sa venoval Matej $ekli (Slovinsko). 

Slovenskí a !eskí referujúci na!reli do jazykového bohatstva star"ch slovníkov 
Daniela Adama z Veleslavína (Hana Sobalíková z ÚJ* AV Praha), cestopisnej a me-
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moárovej literatúry (Katarína Vil!eková z FF KU v Ru)omberku) !i tvorby jedného 
z najv"znamnej#ích ukrajinsk"ch autorov 20. storo!ia I. Macinského (Melánia Plat-
ková z UPJ$ Pre#ov). Ú!astní!ky z FF UKF v Nitre sa vo svojich príspevkoch veno-
vali !asopisu *ernok%a)ník (Petra Bálentová), slovenskej biblickej dráme 20. storo-
!ia (Mariana Vargová) a viano!n"m pies%am spevníka Cantus Catholici (Silvia Lau-
ková). 

Osobitn" blok príspevkov patril Slovenskému národnému korpusu a projektu 
Wordnet. Róbert Sabo (FF UK Bratislava) predstavil prácu v u)ívate&skom rozhraní 
Bonito a o aktuálnom stave slovenského Wordnetu referovali Alexander Horák 
a Marek Debnár (obaja z JÚ($ SAV Bratislava). Lucia Gianitsová z Oddelenia SNK 
JÚ($ SAV vyu)ila databázu SNK na anal"zu dvojtvarov v sklo%ovaní substantív 
mu)ského rodu s úsilím zachyti' sú!asnú situáciu v ich pou)ívaní. Hostia z Fakulty 
informatiky Masarykovej univerzity v Brne Marek Grác, Radek Sedlá!ek a Dana 
Hlavá!ková priblí)ili automatické morfologické zna!kovanie korpusu súkromnej 
kore#pondencie novovytvoren"m analyzátorom AJKA, ur!en"m primárne na anal"-
zu spisovnej !e#tiny, no naprogramovate&n"m aj na anal"zu slov z tzv. obecnej !e#-
tiny a zo strednomoravského interdialektu. Vyu)itie informatiky na prácu so sloven-
sk"m a !esk"m jazykom roz#írila Mária Ro#teková z FPV a MV UMB Banská Bys-
trica o jazykové korektory pre francúzsky jazyk.

Príspevky k dialektologickému v"skumu predniesli viacerí mladí lingvisti; ten-
dencie najnov#ieho v"voja sotáckych dialektov severov"chodného Zemplína pred-
stavila Viera Ková!ová (FF KU Ru)omberok). Príspevok Martina Chochola (JÚ($ 
SAV Bratislava) bol zameran" na lexiku zemplínskych náre!í. Pradiarsku a tká!sku 
lexiku v slovenskej náre!ovej frazeológii priblí)ila Katarína Balleková (JÚ($ SAV). 
Zaujímav" poh&ad na bansko#tiavnické náre!ia prostredníctvom anal"zy pôvodn"ch 
#tiavnick"ch baníckych piesní, vtipov a príbehov o Náckovi priniesla Janka Pí#ová 
(FF UCM Trnava). Po&nohospodárska a ovocinárska lexika vo vrbov!ianskom náre-
!í zaujala Janu Patinkovú (FF UCM Trnava), ktorá konfrontovala motiváciu lexikál-
nych jednotiek na základe &udovej etymológie a na základe vlastného etymologické-
ho v"skumu.

Na konferencii odzneli po!etné referáty t"kajúce sa onomastického v"skumu. 
Príspevok z oblasti antroponymie predniesol Michal Jozefovi! (PdF UK Bratislava). 
Charakterizoval v %om motiva!né !initele pri neúradnom pomenúvaní osôb, tzv. 
)ivé osobné mená. Na deminutívne zakon!enia rusk"ch mu)sk"ch osobn"ch mien sa 
sústredila Joanna Getka (Po&sko). Diachronick" v"skum rodn"ch mien Slovákov 
vo Vojvodine bol obsahom príspevku Zuzany T"rovej (Srbsko a *ierna Hora). Z ob-
lasti toponymie zaznel príspevok od Jaromíra Kr#ka (FF UMB Banská Bystrica). 
O v"zname v"skumu #tandardizovanej a ne#tandardizovanej hydronymie polemizo-
val Juraj Hladk" (PdF TU Trnava).
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V osobitnej sekcii odzneli príspevky zaoberajúce sa otázkou bilingvizmu. Ján 
Bauko (FS$ UKF Nitra) predstavil svoje najnov#ie v"sledky v"skumu prez"vok 
#tudentov v bilingválnom prostredí. V#ímal si motiváciu v slovenskom i ma+ar-
skom jazyku a fungovanie prez"vky v komunikácii. Dvojjazy!nos' v Slovenskom 
Komló#i zaujala Sándora Jánosa Tótha (Béke#ská *aba). Podobu nového *abian-
skeho kalendára, do ktorého prispieva !oraz viac Slovákov, predstavila Tünde Tu#-
ková (Segedín). Marián Sloboda (FF UK Praha) prezentoval parciálne v"sledky do-
tazníkového prieskumu o pou)ívaní !e#tiny a sloven!iny Slovákmi v *esku. S v"-
sledkami sociolingvistickej ankety medzi Bulharmi na Slovensku oboznámila ko-
lokvistov Sne)ana Yoveva Dimitrova (Bulharsko). 

Martin Olo#tiak (FF UPJ$ Pre#ov) opísal mechanizmus obohacovania lexikál-
nej zásoby z poh&adu lexikálnej motivácie. Názvy oble!enia v bulhar!ine v konfron-
tácii s in"mi slovansk"mi jazykmi analyzovala Sne)ana Alexandrova (Bulharsko). 
So zaujímav"mi konotáciami názvov dávok a poplatkov oboznámila posluchá!ov 
Michaela *erná (ÚJ* Praha). Zo sociolingvistického h&adiska skúmala slangizmy 
a iné -izmy Anna Gálisová (PdF UMB Banská Bystrica).

O svoje skúsenosti sa s dr)ite&mi jazykovedného rána pri#li podeli' zaslú)ilí 
odborníci: doc. Slavomír Ondrejovi!, doc. Peter .ur!o, PhDr. Mária $imková, 
prof. Juraj Va%ko a PaedDr. (ubomír Kral!ák. V závere!nom prejave zhodnotil úro-
ve% kolokvia prof. Miroslav Dudok zo SJS „Pozorujem !oraz menej jazykovej de-
magógie a subjektivizmu, vypl"vajúcich z kompila!nej práce, a !oraz viac skuto!-
n"ch znalostí vychádzajúcich z materiálovej a explana!nej zru!nosti,“ vyjadril svoj 
dobr" pocit zo sebavedomého odborného vystupovania mlad"ch jazykovedcov. 
Uvítal aj disciplinárne prepojenie s in"mi vedn"mi odbormi, ktoré pod&a neho posú-
va lingvistov k e#te hlb#ím poznatkom. 

Ú!astníci konferencie mali síce na prednes svojich referátov obmedzen" !as, 
no vystihli podstatu problému a odborne a vecne  reagovali na podnety nastolené 
v diskusii. Organizátorom vyslovili v+aku za vytvorenie príjemnej konferen!nej at-
mosféry i za sprievodn" program kolokvia (v"let do Nitry, volejbalov" turnaj, ve!er-
né posedenie pri hudbe). Ako zdôraznil Marcel  Ol#iak, predseda organiza!ného 
v"boru, XIV. medzinárodné kolokvium mlad"ch jazykovedcov by sa nemohlo zrea-
lizova' bez ústretovosti vedenia Základnej #koly s materskou #kolou v $intave. Zú-
!astnení lingvisti sa po+akovali ú!as'ou na besedách so )iakmi. Jubilejn" XV. ro!-
ník medzinárodného kolokvia zorganizuje Katedra slovenského jazyka PF UMB 
v Banskej Bystrici.

                            Monika Franková, Terézia Kolková, Michal Jozefovi!


