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XVI. kolokvium mlad!ch jazykovedcov

V d"och 8. a# 10. novembra 2006 sa v $astej-Papierni!ke v Ú!elovom zariade-
ní Kancelárie Národnej rady SR pod zá%titou Slovenskej jazykovednej spolo!nosti 
pri SAV a Jazykovedného ústavu &. 'túra SAV uskuto!nilo XVI. kolokvium mla-
d(ch jazykovedcov.

Kolokvium otvorila PhDr. Mária 'imková pôsobiv(m rozprávaním o histórii, 
cie)och a prípravách jednotliv(ch ro!níkov, pri!om vo ve)kej miere vyzdvihla zá-
sluhu zakladate)ky kolokvia a jubilantky PhDr. Miry Náb*lkovej, CSc. Miru ako 
ve!ne mladého aktívneho !loveka plného nápadov ú!astníkom z )udskej i odbornej 
stránky priblí#ila jej kolegy"a a %kolite)ka PhDr. Klára Buzássyová, CSc., z Jazyko-
vedného ústavu, priatelia zo slovensk(ch a !esk(ch univerzít, PhDr. Marie Kr!mo-
vá, CSc., z Brna, doc. Mgr. Jaromír Kr%ko, CSc., z Banskej Bystrice, PaedDr. &ubo-
mír Kral!ák, PhD., z Nitry a riadite) Jazykovedného ústavu &. 'túra SAV, doc. 
PhDr. Slavomír Ondrejovi!, DrSc.

Rokovania boli rozdelené do dvoch oficiálnych sekcií A a B. Príspevok Anny 
Gálisovej o registri jazyka hrá!ov kartov(ch hier in%piroval vytvorenie sekcie C 
a priebe#ne fungovalo, vznikalo a zanikalo nieko)ko spontánnych sekcií. V sekcii C 
sa mohol napríklad ka#d( zo siedmich ú!astníkov hry Cinderela zdokonali+ v strate-
gickom myslení a uvedomovaní si lexikálnych kontaktov medzi sloven!inou a !e%-
tinou. Práve v,aka t(mto spontánnym sekciám padol návrh na premenovanie tohto-
ro!ného kolokvia na kolkokvium, presnej%ie by to v%ak muselo by+ boulin-
gokvium. 

Spolo!nou témou prvej !asti sekcie A bola kultúra. -ivá diskusia sa rozprúdila 
k príspevku O)gy Orgo"ovej s názvom Lingvokultúrna kategória „kulturéma“ a jej 
miesto v reklamnom komunikáte. S reklamou súviseli aj uká#ky viano!nej reklamy 
vo forme kalendárov (Kalendárovo viazaná reklama) prezentovanej Radkou $apko-
vou. Ú!astníci si zo záujmom vypo!uli príspevky Úvod do lingvokulturológie od 
Milo%a Horvátha, Multikultúrne aspekty pri v!u"be "e#tiny ako cudzieho jazyka od 
Jaromíry 'indelá.ovej, Persuazívny potenciál metafory (na pozadí verbálnej a vizu-
álnej metafory v reklame) od Aleny Bohunickej a Motivácia a #truktúrne typy slo-
vensk!ch názvov re#taurácií od Vieroslavy Leitmanovej.

Hydronomastickou problematikou sa zaoberal vo svojich príspevkoch Jaromír 
Kr%ko (Pomenovacie modely v hydronymii Hrona), Juraj Homo)a (Motiva"né "inite-
le hydronymie z povodia Ondavy) a Andrej Závodn(, ktor( sa zam(%)al nad zmenou 
starého kore"a vo v(zname voda na sú!asn( sufix -ava a jeho v(skyt v hydronymii. 
Chotárne názvy v obci Vrbovce analyzovala Jana Patinková. Silvia $atayová skúma-
la pomocou dobov(ch fotografick(ch a kartografick(ch dokumentov motiváciu, ety-
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mológiu a dobovú podmienenos+ urbanon(m v meste Zvolene. Juraj Hladk( sledo-
val etymológiu mien typu Korintskí v biblick(ch textoch. Michal Jozefovi! analyzo-
val antroponymické modely.

Mária Beláková predstavila v(sledky dotazníka skúmajúceho, ako deti chápu 
vlastné meno. Nad detsk(m chápaním frazeológie sa zam(%)al Andrej Habi"ák, 
tému dispozi!n(ch podôb frazém spracovala Dana Baláková. Stanislava Zajacová 
poradila posluchá!om, ako formova+ komunika!n( register u detí pred%kolského 
a mlad%ieho %kolského veku. Syntaktick(mi cvi!eniami v u!ebniciach !eského jazy-
ka pre me%tianske %koly z rokov 1918 – 1939 sa zaoberala Alena Novotná, jazyko-
vou a komunika!nou v(chovou na stredn(ch %kolách v rokoch 1918 – 1945 Martina 
'mejkalová. &ubomír Rendár skúmal frekvenciu tvrdého hlasového za!iatku a rázu 
v sloven!ine v re!i hlásate)ov spravodajstva a jazykové cítenie posluchá!ov Peda-
gogickej fakulty Trnavskej univerzity. Variabilnos+ suprasegmentálnych javov od-
ha)oval Marcel Ol%iak, ikony a fonosémantiku Ladislav Janovec, modelovanie sup-
rasegmentálnych javov pomocou v(po!tovej techniky Róbert Sabo.

Po!etnú skupinu predstavovali referáty, ktoré pracovali s korpusom: Dorota 
Vasili%inová – Paralelné korpusy SNK, Kate.ina K.í#ová – Substantívne frazémy 
v zrkadle $eského národného korpusu, Katarína Gajdo%ová – Syntaktická anotácia 
v Slovenskom národnom korpuse, Zuzana Bugajová – Anal!za transgresívnych kon-
#trukcií (na materiáli Slovenského národného korpusu), Martina Ivanová – Adjektí-
va v korpuse, Marek Grac – Tvorba morfologickej databázy z neozna"kovaného kor-
pusu. Pozoruhodná je práca %tudentov Filozofickej fakulty Pre%ovskej univerzity 
Slavomíry Rabatinovej a Vladimíra Dziaka s názvom Temporálna súslednos% v pod-
mienkov!ch súvetiach na základe korpusov!ch zistení.

Modelom triedenia neologizmov v sloven!ine sa zaoberala Jana Ki%ová. Pre-
z(vky v bilingviálnom priestore skúmal Ján Bauko. Dynamiku novinov(ch titulkov 
v anglicky písan(ch médiách %tudoval Ján Chovanec a rusk( internetov( slang Ma-
rián Sloboda. O vzniku lexikálnych expresív teoreticky uva#ovala Iwona Kapronová 
– Charzynská. Informáciu o nara!n(ch prvkoch v umeleckom texte priniesla vo svo-
jom príspevku Renáta Hlavatá, o #ánrov(ch parametroch v evanjeliách predná%ala 
Eleonóra Zvalená, o v(vinov(ch peripetiách postavy Adama Hlavaja Henrieta Stan-
kovi!ová, o mo#nosti fikcie v próze Jána Johanidesa Karol Csiba. Monika Franková 
predniesla referát o profesorovi Isa!enkovi.

Karol Furdík vysvet)oval, ako sa dá vyu#i+ kni#nica Jbowl pri spracovaní pri-
rodzeného jazyka. Komunikatívno-pragmatické funkcie analytick(ch verbonomi-
nálnych pomenovaní predstavila Michaela Wickleinová. Agáta Kar!ová rozoberala 
produktívnos+ vzoru vysved!enie, pri!om si v%ímala hlavne jeho vplyv na sklo"ova-
nie substantív stredného rodu. Teoretické poznatky dolo#ila lexikálnymi príkladmi. 
Variabilnos+ prípon -u a -a v maskulínach predstavila Daniela Majchráková. Ono-
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maziologickú %truktúru slovies analyzovala Nicol Jano!ková. Postavenie slovesa 
by% v re!i Slovákov v Bulharsku si v%ímala Lenka Majchráková a kategóriu intenzi-
ty v jazyku Júlia Hansmanová. Alexandra Gerlaková vo svojom príspevku ukázala 
%pecifické spôsoby vyjadrenia posesivity. Na problém nesprávneho sklo"ovania 
chorvátskych miestnych názvov v sloven!ine poukázal Sini%a Habijánec.

Poznatky o elektronickom slovníku starej !e%tiny priniesla Miloslava Vajdlová. 
/al%ími príspevkami v tejto sekcii boli: Slovná zásoba z diachrónneho h&adiska so 
zameraním na slovník od Janky Pí%ovej, Jazykov! odraz záujmu v tvorbe Julia Zeyra 
od Joanny Mielczarekovej, Vojenské v!razy prijaté z nem"iny v "eskom, slovenskom 
a ma'arskom jazyku od Tamása Tölgyesiho. Históriu koránu v po)skom jazyku ma-
povala Joannna Kulwicka a rukopis písan( cirkevnou slovan!inou priblí#ila Allicja 
Zagunová.

V poslednej skupine sekcie A odzneli referáty: Staro"eské záv(ti – textová ana-
l!za od Veroniky Bromovej, Konfronta"ná anal!za epi#tolárnych textov zo #tyridsia-
tych rokov 20. storo"ia od Petra Karpinského, Lichardova dialogizovaná publicisti-
ka (dialóg ako persuazívna forma v Lichardov!ch publicistick!ch bro)úrach) od 
Petra Kosmályho, Bible Litom(*icko-t*ebo+ská v prom(nách staletí od Hany Soba-
líkovej a Nábo)enské rozpravy Jana Bechy+ky od Ireny Fukovej. Azda najviac po-
sluchá!ov prilákal príspevok Martina Pukanca – Osudy knie)a%a Draculu a stará 
sloven"ina, ktor( si na základe %pecifick(ch lexikalizmov kládol otázku pôvodu tex-
tu. Okrem jazykovej anal(zy sa posluchá!i zoznámili aj s uká#kami z trinástich 
anekdot o grófovi Draculovi a s politick(m prostredím krajiny.

V sekcii B odzneli referáty od Markéty Pytlíkovej (Biblick! preklad ako impulz 
k filologickej reflexii), Franti%ka Martíneka (K slovesn!m tvarom a kategóriám v "e#-
tine v dobe strednej), Kataríny Muzikovej (Niektoré otázky z v!vinu spisovnej slo-
ven"iny v 19. a 20. storo"í), Martina Braxatorisa (Analógia ako princíp jazyka a ako 
nástroj vedeckého poznania). S úvahami o jazyku Jana Rybinského vystúpila Joanna 
Kemperová a vybrané prefixy analyzovala Katarína Nowakowská.

Ve)mi #ivá bola posledná skupina predná%ok v sekcii B, ktorá sa vä!%inou ve-
novala aktuálnemu problému interkultúrnych vz+ahov, v(u!be cudzích jazykov, ako 
aj v(hodám a mo#n(m problémom bilingválneho vzdelávania a bilingválnej v(cho-
vy mláde#e v rodinách. O praktick(ch v(sledkoch inten!ného bilingvizmu informo-
val Eduard Pallay, ktor( porovnával jazykovú úrove" dvoch detí %kolského veku, 
oboznamoval s pou#it(mi metódami (napr. metóda okam#itej opravy) a zisten(mi 
v(sledkami. Teoreticky spracovala problematiku bilingválneho vzdelávania Mária 
Partová, ktorá uviedla nielen mno#stvo v(hod, ale varovala aj pred mo#n(mi nega-
tívnymi vplyvmi bilingválnej v(chovy na jazykov( v(vin detí. Práve mo#né psy-
chické dôsledky systematického opravovania detí a zv(%en( tlak na jazykov( v(kon 
rozdelil v diskusii zanieten(ch ú!astníkov na dva argumentujúce tábory. V(hodou je 
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nesporne interkultúrny aspekt, ktorého v(znam a miesto vo vyu!ovaní vysvet)ovala 
Eva Hen!eková (Interkultúrny aspekt, interkultúrna kompetencia vo vyu"ovaní cu-
dzích jazykov). Mimojazykové ciele s dôrazom na oboznámenie #iakov s cudzími 
kultúrami h)adala 'árka T0mová (Kde sa za"ína a kon"í Európa? Mimojazykové 
ciele v u"ebniciach nem"iny ako cudzieho jazyka). Iveta Rizeková v referáte K pro-
blematike tvorenia ekonomick!ch termínov a ich pou)ívania v odbornej a be)nej ko-
munikácii dokázala posluchá!om, #e v ekonomike existujú okrem in(ch v(razov aj 
medvedi a b(ci, ktorí sa v%ak nesprávajú ako ich zvierací menovci.

Hoci tri dni r(chlo ubehli, v spomienkach ú!astníkov budú e%te dlho rezonova+ 
vypo!uté príspevky, obnovené i novonadviazané kontakty a tvorivá priate)ská at-
mosféra. Za tieto vydarené jazykovedné i )udské stretnutia patrí v,aka Gabriele 
Múcskovej a Márii 'imkovej, ktoré mali celé toto podujatie „pod palcom“. Te%ím sa 
na ,al%í ro!ník, ktor( sa uskuto!ní pod patronátom Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ru#omberku.

Vieroslava Leitmanová

Vedecká reflexia Slovákov v Ma"arsku

[Kultúra, jazyk a história Slovákov v Ma"arsku. Materiály z jubilejnej 
interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie z príle#itosti 15. 
v!ro$ia zalo#enia V!skumného ústavu Slovákov v Ma"arsku. Budape%& 
14. – 15. 10. 2005. Béke%ská 'aba 2006]

U# názov publikácie napovedá, #e ide o %irok( interdisciplinárny tematick( 
záber. V zborníku sú texty, ktoré odzneli na budape%tianskej konferencii, ako aj na 
jej sprievodn(ch manifestáciách, o !om sved!ia aj vstupné slová zostavovate)ov. 
Publikácia je technicky rozdelená do ôsmich tematick(ch blokov, resp. do desia-
tich !astí. 

V prvej !asti, ktorú tvorí tematick( blok sprievodn(ch akcií konferencie Kul-
túra, jazyk a história Slovákov v Ma,arsku, sú texty patriace do kurtuázno-sláv-
nostného, diskusno-programového a dokumentárno-v(stavného komunika!ného 
priestoru. Zaradili sa sem privítacie a pozdravné texty Al#bety Hornokovej Uhri-
novej a Al#bety Ra!kovej, ministerky Kingy Gönczovej, otvárací prejav Kataríny 
Hrk)ovej na vernisá#i v(stav Svadobn( odev Slovákov v Ma,arsku a Vedecká 
!innos+ Slovákov v Ma,arsku. Túto !as+ uzatvárajú diskusné príspevky z okrúh-
leho stola Ako 'alej V!skumn! ústav?, na ktorom sa zú!astnili Matej 'ipick( ako 


