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Dotazník

Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie
Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011

I. Základné informácie o hodnotenej organizácii:
1. Názov a adresa organizácie
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Panská 26
813 64 Bratislava 1
2. Vedenie organizácie
Útvar riaditeľa

Meno

Vek

Vo funkcii v rokoch

Riaditeľ

Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

59

od 2010

Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

65

1999 – 2010

PhDr. Nicol Janočková, CSc.

34

od 2010

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

70

1999 – 2010

PhDr. Sibyla Mislovičová

53

od 1999

Zástupca riaditeľa

Vedecký tajomník

3. Predseda vedeckej rady
PhDr. Klára Buzássyová, CSc. – 23. 6. 2003 – 19. 6. 2007
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. – 19. 6. 2007 – 24. 1. 2011
prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. – od 2. 2. 2011
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4. Základné informácie o počte výskumných pracovníkov
i. Celkový počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do
výskumu a vývoja (okrem doktorandov) a jeho prepočet na ekvivalent plného
pracovného času (FTE) za roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a priemer za
hodnotené obdobie

ii. Počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a
vývoja (okrem doktorandov) na jednotlivých oddeleniach/útvaroch organizácie
a jeho prepočet na ekvivalent plného pracovného času (FTE) za roky 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 a priemer za hodnotené obdobie

2007

2008

2009

2010

2011

Priemer

Výskumní pracovníci
Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE
Celkom v organizácii

56

52,35

55

49,90

51

46,25

51

46,95

48

44,70

52,20

48,03

1. Dialektologické oddelenie

8

7,50

8

7,00

8

7,00

9

8,50

9

8,25

8,40

7,65

2. Slovenský národný korpus

6

5,25

7

6,25

7

6,50

7

6,25

8

7,00

7,00

6,25

3. Oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky
a etymológie

9

9,00

8

7,00

6

6,00

6

6,00

5

4,50

6,80

6,50

4.
Oddelenie
terminológie

5

5,00

5

5,00

5

5,00

5

5,00

5

5,00

5,00

5,00

6

4,60

6

5,60

6

4,10

6

4,10

4

3,45

5,60

4,37

19

18,00

18

16,55

16

15,05

16

15,10

15

14,50

16,80

15,84

3

2,50

3

2,50

3

2,60

2

2,00

2

2,00

2,60

2,32

jazykovej

kultúry

a

5. Oddelenie súčasného jazyka
6. Oddelenie
lexikografie

súčasnej

lexikológie

a

7. Oddelenie spracúvania lingvistických dát

###### ######
###### ######
###### ######

5. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie
i. Suma mzdových prostriedkov organizácie1 pridelená z inštitucionálnych
zdrojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v rokoch 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
a priemer za hodnotené obdobie

1

Objem mzdových prostriedkov bez odvodov do poisťovní so započítaním sumy miezd pracovníkov THS, ktorú
organizácii poskytne ETO Úradu SAV. Rozpočet v Sk prepočítajte na eurá podľa konverzného kurzu
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Mzdové prostriedky (MP)
Mzdové prostriedky spolu (mil. EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

Priemer

0,550

0,588

0,614

0,633

0,603

0,598

6. URL webovej stránky organizácie

www.juls.savba.sk

www.korpus.juls.savba.sk

II. Základné informácie o činnosti organizácie v oblasti výskumu a
vývoja:
1. Poslanie a úlohy organizácie sformulované v jej zriaďovacej listine
Ústav sa venuje základnému výskumu slovenského jazyka v týchto oblastiach: systém
súčasného spisovného jazyka a jeho dynamika, teória a prax jazykovej kultúry, funkčné
využívanie

jazykových

prostriedkov,

všeobecné

teoretické

a metodologické

otázky

jazykovedy, otázky sociolingvistiky, lexikológie a lexikografie, dejín slovenského jazyka,
korpusová lingvistika, opis nárečí na Slovensku i v zahraničí, onomastický výskum
a slavistický výskum.
Výsledky výskumu sa aplikujú v jazykových rubrikách rozhlasu a tlače, v osobitných
jazykových reláciách rozhlasu a televízie, pri tvorbe učebníc slovenského jazyka a pri tvorbe
a ustaľovaní odborného názvoslovia.
Ústav poskytuje expertíznu a poradenskú činnosť ústredným orgánom štátnej správy
a iným organizáciám v otázkach používania slovenského jazyka, odbornej terminológie,
organizuje prednášky pre pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy, pre učiteľov
slovenského jazyka a redaktorov.
Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
Ústav zabezpečuje publikovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom
periodickej a neperiodickej tlače a na webovej stránke ústavu. Vydávanie periodickej
a neperiodickej tlače sa riadi uzneseniami Predsedníctva SAV.

1€ = 30,126 Sk. (Podobne aj v ďalších tabuľkách.)
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2. Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie za hodnotené obdobie, ich
význam z národného a medzinárodného hľadiska, zapojenie organizácie do
európskeho výskumného priestoru (max. 10 strán)
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV je jediným profesionálnym pracoviskom v Slovenskej
republike (vzhľadom na svoje špecifické národné zameranie – aj v európskom a svetovom
kontexte), v ktorom sa sústreďuje výskum slovenského jazyka v takmer komplexnom zábere
s vyústením aj do oblasti všeobecnej jazykovedy. Skúmajú sa tu všetky slovakistické
disciplíny okrem

experimentálnej fonetiky a fonológie. S ohľadom na spoločenskú

objednávku ústav rozšíril svoj program o etymologický výskum a o elektronizáciu
jazykovedného výskumu, ako aj o budovanie korpusu slovenského jazyka. Táto orientácia
pracoviska sa intenzívne rozvíjala najmä v sledovanom období akreditácie.
Počas dlhoročnej činnosti sa v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra utvorili predpoklady na
tvorbu vedecky, spoločensky a kultúrne významných kolektívnych diel a) slovníkov tzv.
akademického typu, ktoré majú okrem aplikačnej zložky aj významnú dimenziu základného
výskumu, b) monografií, kompendií a príručiek prezentujúcich výsledky výskumov
jednotlivých variet i časových etáp národného jazyka v širokých spoločenských súvislostiach
a c) na pestovanie jazykovej kultúry a na jazykovú výchovu. V posledných rokoch sa
významne obohatila kulturologická zložka výskumu, ktorá nadväzuje na komunikačnopragmatický obrat vo svetovej lingvistike.
Akreditačná komisia SAV začiatkom roka 2007 hodnotila pracovné výsledky pracovníkov
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV za roky 2004 až 2007. Pri tejto akreditácii ho zaradila do
kategórie A. V rámci pripomienok a výhrad k činnosti ústavu jeho vedenie v hodnotenom
období skvalitnilo prácu v oblasti vydávania monografií (pozri nižšie pri významných
výsledkoch hodnoteného obdobia a v bibliografickej časti akreditačného spisu). Druhá
závažná pripomienka sa týkala potreby vyriešiť problém akreditácie doktorandského štúdia.
Tento problém je vyriešený v tom zmysle, že v rámci hodnoteného obdobia ústav získal
odborného garanta doktorandského štúdia a získaním požadovaných kvalifikačných stupňov
pracovníkov ústavu vytvorilo spolugarantov. Minister školstva na základe návrhu
Akreditačnej komisie svojím rozhodnutím 2011-13671/33356-071 zo 14. septembra 2011
priznal Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra SAV právo podieľať sa na uskutočňovaní študijného
programu slovenský jazyk v rámci štvorročného doktorandského študijného programu
v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra. Podľa výsledkov evaluácií pracovísk,
ktoré sa v hodnotenom období konali priebežne, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV sa
umiestňoval medzi spoločenskovednými pracoviskami – s ohľadom na rozličné hodnotené

5
parametre – na popredných miestach. O intenzite výskumnú a aj aplikačnej činnosti časti
výskumu v sledovanom období svedčia správy o činnosti JÚĽŠ SAV za roky 2007, 2008,
2009, 2010 a 2011.
Organizačná štruktúra Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV sa v hodnotenom období
oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenila. Na pracovisku je sedem oddelení, a to
oddelenie súčasného jazyka, oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie, oddelenie
jazykovej kultúry a terminológie, dialektologické oddelenie, oddelenie dejín, onomastiky a
etymológie, oddelenie lingvistických dát a oddelenie Slovenského národného korpusu.
Od poslednej akreditácie ústav – podobne ako v predchádzajúcich rokoch – vydal viaceré
zásadné diela, zorganizoval rad významných vedeckých akcií a rozvinul výskum novými
smermi, ktoré získali v kontexte domácej i európskej jazykovedy značný ohlas.
Výsledky

základného

vedeckého

poznávania

sa

odrážajú

najmä

vo

veľkých

lexikografických dielach, na ktorých sa v ústave dlhodobo pracuje alebo ktoré v sledovanom
období vyšli. V súčasnosti sa pod vedením K. Buzássyovej a A. Jarošovej pracuje na prvých
zväzkoch Slovníka súčasného slovenského jazyka, ktorý zachytí slovnú zásobu slovenčiny
v doteraz nebývalom rozsahu (predpokladaných vyše 220 000 hesiel). V roku 2011 vyšiel
druhý zväzok tohto slovníka (h – l), kde používateľ nájde vyše 30 0000 heslových slov
s výkladom ich

významu, gramatickou charakteristikou, normatívnym a štylistickým

hodnotením, so synonymami a antonymami, ilustrovanými príkladmi čerpanými s bohatých
autentických zdrojov. Slovník obsahuje aj početné frazeologizmy a zachytáva terminológiu
z viac ako 100 odborov. Pri tvorbe slovníka sa využili najaktuálnejšie počítačové metódy
a databáza Slovenského národného korpusu, ktorá obsahuje už viac ako 720 miliónov
textových jednotiek. Slovníka súčasného slovenského jazyka je koncepčne, ale aj z hľadiska
počítačovej lexikografie i grafiky novým a moderným projektom, vznikajúcim, podobne ako
aj iné slovníky vypracované v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, vzniká na teoretickej báze
a pôsobení tzv. Bratislavskej lexikografickej školy, ktorá je známa a uznávaná aj v zahraničí
(najmä v slovanských krajinách).
V roku 2009 vyšiel v editorstve M. Majtána vyšiel siedmy – posledný zväzok
Historického slovníka slovenského jazyka, ktorý spracúva slovnú zásobu kultúrnej slovenčiny
z predspisovného obdobia doloženú najmä v rukopisných i tlačených slovenských jazykových
pamiatkach 15. – 18. storočia. Slovník svojím širokým poňatím a moderným spôsobom
spracovania poskytuje spoľahlivý základ nielen pre ďalší výskum dejín slovenského jazyka a
pre rozvoj slovanskej historicko-porovnávacej jazykovedy, ale aj pre poznanie vývinu celej
našej spoločnosti. Týmto zväzkom má odborná domáca i zahraničná verejnosť významné
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syntetické dielo kompletné. Z rozsiahleho materiálu Historického slovníka slovenského jazyka
pripravoval jeho autorský kolektív súbor všetkých slov nedomáceho pôvodu, ktoré sa
v osobitnom zväzku zoradia podľa pôvodu a v pripravovaný titul Staršia slovenská lexika v
medzijazykových vzťahoch bude prostriedkom na postihovanie jazykových kontaktov
predspisovnej slovenčiny s ostatnými jazykmi. Ďalším dôležitým lexikografickým dielom je
Slovník slovenských nárečí (red. A. Ferenčíková), ktorého 3. zväzok koncipovalo a redigovalo
nárečové oddelenie ústavu. Ide o podrobný opis lexiky slovenských nárečí, ktorá je známa
svojou bohatosťou a rozmanitosťou. Dielo je závažné nielen pre domáci lingvistický
a etymologický výskum, ale aj pre porovnávaciu slavistiku, etnológiu a kulturológiu, ako aj
pre potreby zahraničných záujemcov. Do tejto sféry patrí aj vydanie zborníka Tradícia v
slove, slovo v tradícii (Bratislava, Veda 2007), v ktorom autori prístupnou formou približujú
čitateľom z radov širokej kultúrnej verejnosti nárečové bohatstvo slov a slovných spojení
súvisiacich s prírodou meniacou sa počas ročných období, s pranostikami a poverami,
s vlastnosťami slovenského človeka, s jeho prácou a i. Príspevky sú aplikáciou (a
popularizáciou) teoretických poznatkov z oblasti výskumu nárečí, najmä

lexikálneho a

slovotvorného stvárnenia bohato diferencovaných slovenských dialektov, ako aj aplikáciou
poznatkov z dejín slovenskej slovnej zásoby.
V hodnotenom období intenzívne pokračovali práce na Stručnom etymologickom slovníku
(autor Ľ. Králik), o ktorý sa v posledných siedmich rokoch rozšíril výskumný diapazón nášho
pracoviska. Dielo je jedinečné aj v tom, že svoje etymologické slovníky vlastnia už všetky
krajiny okolo nás a slovníkové etymologické spracovanie slovnej zásoby chýba vlastne len na
Slovensku. V hodnotenom období sa ukončil projekt Explanačno-deskriptívna morfológia
súčasnej slovenčiny (vedúci projektu Juraj Dolník) a na základe teórie prirodzenosti
a funkčno-sémantických polí bola podľa jednotlivých kapitol pripravená monografia ako
súbor štrnástich výskumných úloh s pokusom o jednotné zobrazenie tvaroslovia súčasnej
spisovnej slovenčiny. Monografia vyšla v r. 2011 a rozpracúva sa v nej teoretické
zdôvodnenie zvolenej koncepcie na báze jednotného fundamentálneho pojmového aparátu.
Tento titul je značným posunom jazykovedného poznávania v tom, že v predchádzajúcom
období sa dlhé roky nedarilo stabilizovať kolektív a začať kolektívne pracovať na
konkrétnych gramatických úlohách. Slovenská jazykoveda v posledných piatich rokoch vo
väčšej reagovala vo väčšej miere ako donedávna aj na nové zameranie jazykovedných
výskumov, ktoré je vo svetovej lingvistike známe ako tzv. komunikačno-pragmatický obrat.
Prejavilo sa to predovšetkým v posilnení sociolingvistickej zložky výskumu. Originálne
vedecké výsledky takto zameraného bádania postupne sprístupňujú v edícii Sociolinguistica

7
Slovaca. V hodnotenom období sa jazykovedný výskum sústredil aj na život slovenského
jazyka a obyvateľov slovenského pôvodu za hranicami Slovenska.
Oddelenie Slovenského národného korpusu (SNK) plnilo stanovené úlohy takto:
Kolektív, ktorý za svoju činnosť získal v predchádzajúcom roku Cenu SAV za budovanie
infraštruktúry pre vedu, zverejnil novú verziu všeobecného korpusu s rozsahom 300 mil.
textových jednotiek s s prvou verziou ručne morfologicky anotovaného podkorpusu. Koncom
roku sa dokončila nová verzia korpusu v rozsahu vyše 720 mil. textových jednotiek. Vďaka
rozsiahlemu skenovaniu a upravovaniu do elektronickej podoby textov, ktoré existujú iba
v papierovej forme, pribudlo takmer 60 000 strán textov. Podľa plánu tak pokračovala
evaluácia vyváženosti korpusu a dopĺňanie chýbajúcich druhov textov.
Pokračovalo ručné morfologické značkovanie vybraných textov korpusu sprístupneného
začiatkom roka 2006, ktorý obsahoval 322 600 textových jednotiek, v súčasnosti je
k dispozícii nová verzia v rozsahu vyše 720 000 textových jednotiek. Pokračovalo sa aj na
príprave Slovenského závislostného korpusu – syntakticky anotovaného podkorpusu.
V sledovanom období pokračovali práce na morfologickom analyzátore (MA) a generátora
tvarov slovenského jazyka (v nadväznosti na stav z predchádzajúceho hodnoteného obdobia paradigmy v rámci 1 362 vzorov). Vypracovali sa skripty na automatickú kontrolu
dopĺňaných slov a vzorov a pokračovali práce na tvorbe algoritmov na analýzu ľahko
predikovateľného ohýbania (číslovky). SNK sa buduje ako všeobecný jednojazyčný korpus,
od r. 2007 sa náplňou práce stalo budovanie paralelných korpusov – slovensko-ruského,
slovensko-francúzskeho a slovensko-anglického, ktoré sa sprístupnili na internete a na
slovensko-českom paralelnom korpuse.
Riešiteľský kolektív v hodnotenom období sfunkčnila a zdokonaľoval národný korpus
slovenského jazyka v dostatočne širokom rozsahu a zábere. Slovenský národný korpus je
vybavený vyhľadávacími nástrojmi, nástrojmi na indexáciu a kategorizáciu textových
dokumentov, nástrojmi na štatistickú analýzu a identifikáciu vývojových trendov v jazyku
(rôzne štatistické údaje sú priamo dostupné na stránke korpusu). Korpus poskytuje bohatý
výskumný a výučbový materiál pre oblasť lingvistiky a počítačového spracovania
prirodzeného jazyka – denne využíva túto formu poskytovania elektronických informácií
o slovenskom jazyku vyše 40 000 účastníkov. Veľkú časť tvoria registrovaní používatelia
rôznych

vedecko-výskumných

domácich

i

zahraničných

pracovísk.

V porovnaní

s predchádzajúcim hodnoteným obdobím návštevnosť elektronických lingvistických zdrojov
dosiahla štvornásobok. Korpus slúži aj ako materiálová báza na tvorbu Slovníka súčasného
slovenského jazyka. Samostatným projektom v rámci Slovenského národného korpusu bola
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príprava a realizácia začiatočnej etapy Slovenskej terminologickej databázy z oblasti práva,
ekonomiky a stavebníctva. Od r. 2007 sa v rámci prípravnej fázy projektu vypracoval návrh
terminologického záznamu a softvérovej štruktúry databázy s testovacími údajmi a s
perspektívou zostaviť odborný ekonomický podkorpus sa jeho budovanie prepojilo
s Ekonomickou knižnicou, vydavateľstvom IURA Edition a jednotlivými autormi publikácií
z oblasti ekonomických vied.
Vzhľadom na potrebu ďalšieho fungovania SNK ako pracoviska základného výskumu
a systematického budovania vedného odboru, ktorý doteraz na Slovensku chýbal a ktorý
zapája Slovensko do medzinárodného kontextu vývoja jazykových a informačných
technológií, ako aj do projektov záchrany a dlhodobého a všeobecne prístupného uchovania
dôležitej časti nášho kultúrneho dedičstva, sa aktivity Slovenského národného korpusu
v rokoch 2007 – 2011 mohli rozvájať najmä zásluhou podpory na základe dohody o
spolupráci medzi Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva SR a Slovenskou
akadémiou vied z júna 2006 (č. zmluvy 0967/2006 na obdobie od 1. januára 2007 do 31.
decembra 2011).
Pracovníci ústavu sú členmi medzinárodných jazykovedných a filologických komisií. A.
Ferenčíková, Ľ. Králik a P. Žigo sú členmi Medzinárodnej komisie pre slovanskú
dialektológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, A. Jarošová je členkou Lexikologickej
komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov. S. Ondrejovič je členom európskej
organizácie EFNIL (European Federation of National Institutions for Language), ktorá je
spoločenstvom akademických a centrálnych jazykových inštitúcií, venujúcich sa výskumu,
dokumentácii a kultivovaniu úradného jazyka, resp. úradných jazykov v štátoch Európskej
únie. Jej cieľom je zisťovanie a výmena informácií o používaní a fungovaní úradných
(spisovných, štandardných) jazykoch EÚ, príprava dokumentácie a informácií dôležitých pre
jazykovú politiku EÚ i podpora európskej jazykovej rozmanitosti, ako aj individuálnej
viacjazyčnosti občanov európskych krajín. Predmetom záujmu EFNILu sú aj menšinové
a regionálne jazyky v Európe, ale jeho hlavný záujem sa sústreďuje na oficiálne jazyky. Tieto
svoje ciele sa usiluje dosiahnuť prostredníctvom projektov zameraných na opis a analýzu
jazykovej situácie v EÚ a jej dlhodobejšej vízie, ako aj prostredníctvom analýz nadnárodných
jazykových problémov a jazykovopolitických otázok i propagáciou kultúrnych hodnôt
viacjazyčnosti inštitúcií EÚ a jej členských štátov.
Okrem účasti v medzinárodných orgánoch sú významným prínosom pre poznanie
slovenského jazyka a podmienok jeho fungovania ;publikácie pracovníkov ústavu z rokov
2007 – 2011. V súhrnnom prehľade vyšla podrobná súborná bibliografia slovenských
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slovakistov a slavistov za roky 2000 – 2005 pod názvom Slovenskí jazykovedci (autorka J.
Behýlová, J. Smetanová, 2009), pokračuje sa v mapovaní slovenskej jazykovedy, ktorá
v tomto ohľade patrí medzi najlepšie preskúmané spoločenskovedné disciplíny na Slovensku.
V súčasnosti sa dokončuje ďalší zväzok za roky 2006 – 2010 (vyjde v r. 2013). JÚĽŠ SAV
pravidelne vykonáva aj aktivity prospešné pre vládu, parlament a iné organizácie. Nejde len o
účasť pracovníkov JÚĽŠ SAV vo vládnych poradných orgánoch, v terminologických a
názvoslovných komisiách ústredných orgánov štátnej správy, ale aj o jazykovú a
terminologickú úpravu textov zákonov a vyhlášok, o účasť na tvorbe a ustaľovaní odbornej
terminológie v rámci spolupráce so Slovenským ústavom technickej normalizácie, o početné
expertízy pre vládne orgány a ministerstvá a i.
Pracovníci Jazykovedného ústavu ako jednu zo svojich dôležitých úloh vnímajú
popularizačné aktivity, ako sú prednášky a besedy v redakciách, vydavateľstvách, pre
pracovníkov štátnej správy a samosprávy, v televízii a v rozhlase, v školách, príspevky
a rozhovory v tlači a v médiách, spoluorganizovanie seminárov o preklade odbornej aj
umeleckej literatúry, rozhodovanie a poradenstvo na turnajoch Slovenského spolku hráčov
scrabblu a pod. V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV oddávna funguje jazyková poradňa,
v ktorej určení pracovníci bezplatne poskytujú verejnosti rady v jazykových otázkach.
V rámci nových služieb sa zaviedla jazyková poradňa aj prostredníctvom elektronickej pošty.
Vo verejnosti je čím ďalej tým väčší záujem o jazykové otázky. Aby bolo zrejmé, o aký
nárast záujmu ide, uvedieme aj porovnanie s predchádzajúcim obdobím (keď sa napr.
odpovede na listy a e-maily rátali na stovky): počet odpovedí na listy v rámci jazykovej
poradne sa zvyšoval takto: v roku 2007 – 1762, v roku 2008 – 1852, v roku 2009 – 2105, v
roku 2010 – 2189, v roku 2011 – 2410, odpovede v rámci telefonickej poradne v každom roku
priemerne vyše 9000.
Pracovníci oddelenia jazykovej kultúry a terminológie aj pracovníci z ostatných oddelení
pravidelne

pripravujú

vedecko-popularizačné

prednášky,

semináre,

príspevky,

poskytujú rozhovory v tlači, v rozhlase, v televízii, pracujú v odborných komisiách,
spoluorganizujú a moderujú odborné prekladateľských seminárov, príspievajú do Jazykovej
poradne Slovenského rozhlasu atď.
Ďalšou oblasťou činnosti ústavu je účasť na spoluvytváraní jazykovej politiky, ktorá sa
prejavuje v týchto oblastiach: a) expertízna činnosť, recenzná a oponentská služba, b)
pokračovanie prác v skupine pre jazykovú politiku v rámci Národného konventu Slovenskej
republiky, b) vypracúvanie expertíz a správ s názvom Jazyková politika v Slovenskej
republike.
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Vyjadrením životaschopnosti mladej generácie, ale na druhej strane aj starostlivosti
o generáciu mladých adeptov vedy sú každoročné kolokviá mladých jazykovedcov (v r. 2007
sa konal už ich 17. ročník). Tieto stretnutia sa v rámci Slovenskej jazykovednej spoločnosti
pod odborným gestorstvom ústavu cyklicky organizujú v rôznych vzdelávacích a rekreačných
centrách SAV a univerzít. Tieto podujatia nadobudli aj široký zahraničný rámec, pretože
poskytujú mladým vedcom cenný priestor na výmenu skúseností z prípravy dizertačných
prác, konfrontáciu používaných metód i dosiahnutých výsledkov. V sledovanom období sa na
kolokviách zúčastnilo každoročne okolo 60 účastníkov. Konferenčné materiály vychádzajú
v tlačenej aj elektronickej podobe pod názvom Varia. V r. 2011 vyšiel devätnásty zväzok tejto
série.
K fundamentálnym prácam slovenskej aj všeobecnej jazykovedy z hľadiska poznávacej
hodnoty sa zaraďujú tituly, ktoré vyšli v zahraničných aj domácich vydavateľstvách:
v zahraničí: Dimitrova, Ludmila – Koseska, Violetta – Garabík, Radovan – Erjavec,
Tomaž – Iomdin, Leonid – Širokov, Volodymyr: Conceptual Scheme for a Research
Infrastructure Supporting Digital Resources in Slavic Lexicography. Sofia: Demetra Publ.
House 2010. 131 s., Žigo, Pavol – Ferenčíková, Adriana – Králik, Ľubor – Chochol, Martin:
Obščeslavianskij lingvističeskij atlas: serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. 1. vyd. Vypusk 9.
Čelovek. Red. J. Siatkowski – J. Waniakowa. Krakov : Poľskaja akademija nauk, Institut
poľskogo jazyka 2009. 218 s.
v domácich vyvadateľstvách: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L. Red. A.
Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda 2011. 1088 s., Ondrejovič, Slavomír: Jazyk, veda
o jazyku, societa. Bratislava: Veda 2007. 320 s., Dolník, Juraj: Súčasná spisovná slovenčina a
jej problémy. Bratislava: Stimul 2007. 161 s., Historický slovník slovenského jazyka. VII. (Z
– Ž, Dodatky). Red. M. Majtán, Bratislava: Veda 2008. 542 s., Dolník, Juraj: Všeobecná
jazykoveda. Bratislava: Veda 2009. 374 s., Dolník, Juraj: Teória spisovného jazyka (so
zreteľom na spisovnú slovenčinu). Bratislava: Veda 2010. 301 s., Dolník, Juraj: Jazyk –
človek – kultúra. Bratislava: Kalligram 2010. 224 s., Morfologické aspekty súčasnej
slovenčiny. Ed. Juraj Dolník. 1. vyd. Bratislava: Veda 2010. 466 s., Kopecká, Martina –
Laliková, Tatiana – Ondrejková, Renáta – Skladaná, Jana – Valentová, Iveta: Staršia
slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: Veda 2011. 204 s.
Najhodnotnejšími prácami z hľadiska jazyka ako súčasti národnej kultúry sa zaraďujú
tituly: Pramene k dejinám slovenčiny. 3. Zost. R. Kuchar – I. Valentová. Bratislava: Veda
2008. 264 s. + 32 s. obrazovej prílohy, Z histórie lexiky staršej slovenčiny. Zost. M. Majtán –
T. Laliková. Bratislava: Veda 2008. 232 s., Jóna, Eugen: Novohradské nárečia. Ed. P. Žigo.
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Bratislava: Veda 2009. 164 s., Valentová, Iveta: Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti.
Bratislava: Veda 2009. a zborníky Ľudovít Štúr a reč slovenská. Prednášky z jazykovednej
konferencie konanej 13. – 14. júna 2006 v Bratislave. Bratislava: Veda 2007. 194 s., Jazyková
kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9. –
10. septembra 2004 v Bratislave. Bratislava: Veda 2008. 216 s., Slovo – Tvorba –
Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2009. 524 s.,
Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Zborník materiálov z vedeckej konferencie
konanej 18. – 19. mája 2006 v Bratislave. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2009. 216 s.
SLOVKO 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a
gramatický výskum. Zborník z medzinárodnej konferencie. 25. – 27. 11. 2009 v
Smoleniciach. Ed. J. Levická, R. Garabík. Brno: Tribun 2009. 406 s.
Zvýšila aj medzinárodná vedecká aktivita JÚĽŠ SAV. Počas posledných štyroch rokov sa
plnili úlohy súvisiace s riešením projektu Slovanského jazykového atlasu (A. Ferenčíková, P.
Žigo, Ľ. Králik, M. Chochol), ktorého jedným z výstupov má byť aj zväzok vydaný na
Slovensku. Pokračuje autorská a redakčná spolupráca na medzinárodnom výskumnom
projekte Slovanský jazykový atlas s partnerskými pracoviskami v Moskve, Minsku, Kyjeve,
Varšave, Brne, Budyšíne, Záhrebe, Belehrade a Skopje. V rámci medziakademických výmen
spolupracova ústav s AV Bulharskej republiky (2 výmenné cesty), AV Slovinska (2 výmenné
cesty), AV Macedónska (1 cesta), AV Ruskej federácie (5 výmen), Maďarsko (2 výmeny).
Zo zahraničia sa obracajú na ústav s pozvaním do rozsiahlych celoeurópskych projektov
Skúsenosti

z vydávania

Slovníka

súčasného

slovenského

jazyka

a metodológiu

lexikografickej práce jeho autoriek uplatnila Slovinská akadémia vied pri príprave slovníka
slovinského

jazyka

stredného

typu

(konzultantka

K.

Buzássyová,

A.

Jarošová)

a lexikografickom spracovaní čínskeho (!) jazyka (vyžiadaná účasť na pracovisku v Pekingu –
A. Šebestová). A. Jarošová vypracovala stať o slovenskej lexikografii do najväčšej
jazykovednej encyklopédie sveta Encyclopedia of Language and Linguistics (Oxford,
Elsevier).

Prezentáciou výsledkov vedeckého bádania v najširších medzinárodných

dimenziách bolo vystúpenie A. Ferenčíkovej, A. Jarošovej, Ľ. Králika a P. Žigo na
Medzinárodnom Slavistickom kongrese v Ochride 2008 (príspevky publikované v zborníku).
Viacerí vedeckí pracovníci ústavu sa na základe pozvaní z vysokých škôl aktívne zapojili
do pedagogického procesu na filozofických, pedagogických a masmediálnych fakultách
slovenských univerzít, kde prostredníctvom prednášok a seminárov odovzdávajú svoje
výskumné skúsenosti a propagujú najnovšie výsledky z výskumu svojej vednej disciplíny.
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Ústav sa sústavne venoval vedeckej výchove mladých vedeckých pracovníkov.
V uplynulom období bol školiacim pracoviskom v odbore 73-03-9 slovenský jazyk. Viacerí
vedeckí pracovníci boli vedúcimi alebo konzultantmi doktorandských prác; v tejto oblasti je
pozitívnym

znakom

skvalitňovania

kvalifikačnej

štruktúry

ústavu

skutočnosť,

že

v sledovanom období štyria pracovníci ústavu získali vedeckú hodnosť PhD. (K. Balleková,
M. Chochol, B. Chocholová, A. Ramšáková), A. Ramšáková na základe vedeckej aktuálnosti
práce získala Schwarzovo štipendium. Mnohí pracovníci ústavu spojenie teórie s praxou
uskutočňovali aj pôsobením na renomovaných univerzitách (Univerzita Komenského,
Univerzita P. J. Šafárika), kde okrem prednášok a seminárov viedli diplomové práce
študentov

vysokých

škôl,

boli

školiteľmi

doktorandov,

oponentmi

habilitačných

a dizertačných prác, členmi komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác (a to
nielen v odbore 73-03-9 slovenský jazyk, ale aj v ďalších odboroch, ako 73-01-9 všeobecná
jazykoveda, 73-19-5 germanistika, 73-19-9 konkrétne jazykové skupiny), členmi komisií pre
obhajoby doktorských dizertačných prác, členmi komisií, resp. oponentmi v inauguračnom
alebo habilitačnom konaní, členmi vedeckých rád fakúlt a univerzít.

3. Koncepcia aktivít výskumu a vývoja organizácie na ďalšie štyri roky (max. 5
strán)
i. Súčasný

stav

poznania

a

výskumu

v

danej

oblasti

z

národného

a

medzinárodného hľadiska

JÚĽŠ SAV bude pokračovať v riešení projektov spoločenského a interdisciplinárneho
významu, v ktorých sa jazyk chápe ako kultúrny fenomén. Význam takejto orientácie
výskumu sa už dávnejšie potvrdil ako nesporný, najmä v spoločenskej a jazykovej situácii,
ktorú prináša spoločenský vývin na začiatku 21. storočia. V nasledujúcich rokoch sa
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV bude naďalej orientovať na prípravu slovníkových diel
tvoriacich nevyhnutnú výbavu každého kultúrneho národa. Jednou z priorít ústavu ostane
pokračovanie v príprave mnohozväzkového Slovníka súčasného slovenského jazyka, v ktorom
sa zachytí stav súčasnej slovenskej slovnej zásoby aj so zmenami i s rozpoznanými
vývinovými tendenciami za posledných 50 – 60 rokov. Naďalej sa bude venovať základnému
výskumu a naďalej sa bude venovať jazykovej kultúre a jazykovej výchove. S novou
situáciou slovenčiny sa vynára aj potreba reedícií niektorých starších lexikografických diel,
napr. akademického Česko-slovenského slovníka, ktorý má v našich podmienkach
mimoriadnu dôležitosť. Ústav má v pláne vydať aj niektoré klasické práce základnej
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dôležitosti z dejín slovenského jazyka, ktoré budú nasledovať po dvojdielnom komentovanom
vydaní základného diela Nauky reči Slovenskej Ľudovíta Štúra (pripravili ho E. Jóna, Ľ.
Ďurovič, S. Ondrejovič). V tejto edícii by sme chceli pokračovať v ďalších rokoch vydaním
diela Tobiáša Masníka Zpráwa Pjsma Slowenského (Levoča 1696), Rudimentami Daniela
Krmana (1729), vydaním diela Grammatika Slavico-Bohemica Pavla Doležala (1746)
a ďalšími dielami, ktoré buď neboli vôbec publikované, alebo sú nedostupné.
ii. Úloha a význam organizácie v rámci výskumu v danej oblasti

Medzi priority, na ktoré treba klásť nepochybne dôraz, patrí sociolingvistický výskum
slovenčiny, t. j. zisťovanie reálnych, živých noriem v komunikačných aktoch a procesoch, čo
je okrem iného dôležité aj pre prípravu slovníkov a praktických príručiek, pre kodifikačné
diela vôbec, ako aj pre aktuálnu jazykovú politiku. Predmetom výskumu bude prehĺbená
analýza a opis funkčnej diferenciácie slovenčiny ako národného jazyka. Na to je potrebný
nový celoplošný výskum stavu slovenského jazyka na celom Slovensku, ktorý by na nových
základoch a v nových podmienkach nadviazal na podobný výskum, aký sa uskutočnil u nás
začiatkom 60. rokov 20. storočia. Veľmi aktuálny je aj ďalší výskum jazykových kontaktov,
života slovenčiny a jej nositeľov (ich vedomia a postojov), a to nielen na Slovensku, ale aj
inde vo svete, kde žijú slovenské menšiny (prioritne v okolitých krajinách, najmä v Maďarsku
a v Česku).
iii. Hlavné ciele koncepcie

Neodkladným sa napokon ukazuje aj sústavný gramatický výskum, ktorý ústav
v posledných rokoch znovu ”naštartoval” nielen zorganizovaním niekoľkých medzinárodných
konferencií, ale už aj konkrétnou prácou kolektívu, ktorý pripravuje Deskriptívno-explanačnú
morfológiu

slovenského

jazyka.

Projekt

gramatického

výskumu

je

koordinovaný

z Jazykovedného ústavu, ale rieši sa v spolupráci s viacerými univerzitami na Slovensku.
Predmetom výskumu musí byť vo väčšej miere ako doteraz aj jazyková politika
v zmenenej situácii a diferenciácia slovenčiny z funkčného, sociálneho a teritoriálneho
hľadiska, no aj zmeny v jazykových podsystémoch, príp. jednotlivých normách. Dobrou
bázou pre tieto výskumné práce je elaborát, ktorý vypracovala 9. skupina Národného
konventu Slovenskej republiky (spolupredseda Juraj Dolník, vedúci tímu Slavomír
Ondrejovič) a odovzdala ho na pripomienkové konanie na Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky.
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V súvislosti s integračnými procesmi Slovenska v rámci Európskej únie je nevyhnutné
venovať podstatne väčšiu pozornosť aj výskumu odbornej terminológie, a to zasa najmä
vzhľadom na integráciu Slovenskej republiky do Európskej únie a z nej vyplývajúcu potrebu
aproximácie právnych noriem, ale aj množstva iných odborových a technických noriem,
ktorých príprava vyžaduje spoluprácu jazykovedcov a iných odborníkov. Jazykovedný ústav
už vypracoval projekt tohto typu, počet pracovníkov v ústave, ktorí by sa mohli venovať tejto
téme, je však nedostatočný. Aktuálnou úlohou naďalej ostáva výskum vlastných mien,
onomastiky aj v spolupráci so štátnou správou a Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.
Pri viacerých z týchto úloh je nevyhnutná dobre spracovaná rozsiahla materiálová databáza
v elektronickej podobe na rýchle vyhľadávanie a efektívne vyhodnocovanie jazykových
prostriedkov a javov. V zabezpečovaní tejto materiálovej databázy bude naďalej pokračovať
oddelenie Slovenského národného korpusu, ktoré okrem dopĺňania a lingvistického
anotovania všeobecného korpusu má v pláne aj budovanie špecifických korpusov (hovorený,
historický, nárečový, paralelný) a databáz (terminologická, lexikografických diel).
Malo by sa pracovať aj na metódach ďalšieho výskumu slovenčiny. S tým nevyhnutne
súvisí výraznejší návrat k teoretickým a metodologicko-filozofickým postulátom jazykovedného výskumu a k diskusiám o nich. Dobrým podnetom je spolupráca jazykovedcov
s filozofmi, psychológmi, sociológmi a kognitivistami.

iv. Navrhované stratégie a metódy na dosiahnutie cieľov, časový harmonogram

Okrem vytýčených priorít si ústav v ďalšom období kladie za cieľ sprístupniť rozsiahly
archívny materiál pracoviska ostatným vedným odborom a verejnosti v dvoch základných
líniách. Prvá línia vychádza z idey záchrany rozsiahleho nárečového a historického
jazykového pramenného materiálu ako súčasti národného kultúrneho dedičstva do
elektronickej podoby. Ide najmä o rozsiahlu zbierku nárečových textov, ktorá vznikla
systematickým terénnym jazykovedným výskumom vo všetkých obciach na celom území
slovenských nárečí a zahrnuje autochtónnu podobu slovenských teritoriálnych nárečí od
tridsiatych rokov 20. stor. po jeho koniec. Texty obsahujú okrem základných komunikačných
útvarov veľké množstvo žánrov ústnej ľudovej slovesnosti, slovnú zásobu z oblasti tradičného
poľnohospodárstva, remeselníckej terminológie, ľudového liečiteľstva a obradov. Duchovné
bohatstvo v podobe tohto nárečového materiálu je deponované v systematických (vecných)
lístkových kartotékach, fonetických prepisoch nárečových textov v klasickej strojopisnej
podobe a excerptoch vo forme abecednej kartotéky. Takýto spôsob uchovávania kultúrneho
dedičstva v jedinej zachovanej podobe má množstvo nevýhod: klasická papierová podoba sa
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znehodnocuje a napriek bezpečnostným opatreniam je ohrozená prípadnými živelnými
udalosťami (požiar, zatečenie, statické poruchy depozitára).

Postupné spracúvanie takto

uloženého nárečového materiálu do podoby vznikajúceho Slovníka slovenských nárečí
a filologického vydania antológií jednotlivých areálov slovenských nárečí, určeného na
postupné etnologické, kulturologické aj širšie slavistické výskumy.

III. Parciálne indikátory hlavných aktivít výskumu a vývoja:
1. Vedecký výstup
i.

Zoznam

vybraných

monografií,

zborníkov,

vedeckých

článkov

atď.,

dokumentujúcich najvýznamnejšie výsledky základného výskumu. Celkový
počet uvedených výstupov za hodnotené obdobie by nemal prekročiť
prepočítaný počet výskumných pracovníkov

[1] ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy.
Bratislava: Veda 2007. 320 s. ISBN 978-80-224-0994-0.
[2] DOLNÍK, Juraj: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava: Stimul 2007.
161 s. ISBN 978-80-89236-26-8.
[3] GIGER, Miriam – KOVÁČOVÁ, Mária – KUCHAR, Rudolf – LALIKOVÁ, Tatiana
– MAJTÁN, Milan – ONDREJKOVÁ, Renáta – SZABOVÁ, Andrea – SKLADANÁ,
Jana – VALENTOVÁ, Iveta: Historický slovník slovenského jazyka. VII. (Z – Ž,
Dodatky). Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8.
[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira: Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu.
Bratislava – Praha: Veda – Filozofická fakulta Karlovy Univerzity 2008. 364 s. ISBN
978-80-224-1060-1.
[5] DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2009. 374 s. ISBN
978-80-224-1078-6.
[6] Novohradské nárečia. Editori Pavol Žigo a Slavomír Ondrejovič. Bratislava : Veda,
2009. 164 s. ISBN 978-80-224-1070-0.
[7] DOLNÍK, Juraj - DUDOK, Miroslav - HANSMANOVÁ, Júlia - IVANOVÁ, Martina
- JANOČKOVÁ, Nicol - KESSELOVÁ, Jana - MOŠAŤOVÁ, Michela - OLOŠTIAK,
Martin - VAŇKO, Juraj - ŽIGO, Pavol: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny.
Ed. Juraj Dolník. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010.
466 s. ISBN 978-80-224-1159-2.
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[8] DOLNÍK, Juraj: Jazyk - človek - kultúra. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2010. 221 s.
ISBN 978-80-8101-377-5.
[9] DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu).
Bratislava : Veda, 2010. 299 s. ISBN 978-80-224-1119-6.
[10]

VALENTOVÁ, Iveta: Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. 1. vyd.

Bratislava : Veda, 2009. 253 s. Jazykovedné štúdie. 27. ISBN 978-80-224-1112-7.
[11]

AVRAMOVOVÁ, Miroslava - BALÁŽOVÁ, Ľubica - ČIERNA, Mária -

HAŠANOVÁ, Jana - CHOCHOLOVÁ, Bronislava - JANOČKOVÁ, Nicol JAROŠOVÁ, Alexandra - KONČALOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mária - OCETOVÁ,
Lenka - ORAVCOVÁ, Adriana - ORAVCOVÁ, Anna - PETRUFOVÁ, Magdaléna PORUBSKÁ, Emília - ŠEBESTOVÁ, Anna - ŠUFLIARSKA, Alexandra ZVONČEKOVÁ, Dáša: Slovník súčasného slovenského jazyka H - L. Ved. red.
Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied, 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1.
[12]

KOPECKÁ, Martina – LALIKOVÁ, Tatiana – ONDREJKOVÁ, Renáta –

SKLADANÁ,

Jana

–

VALENTOVÁ,

Iveta:

Staršia

slovenská

lexika

v

medzijazykových vzťahoch. Bratislava: Veda – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
SAV 2011. 202 s. ISBN 978-80-224-1217-9.

ii. Zoznam knižných monografií vydaných v zahraničí

[1] ŽIGO, Pavol et al. Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : serija fonetikogrammatičeskaja. Vypusk 5. Reflexy *O. Red. T. I. Vendina. Moskva : Rossijskaja
akademija nauk, 2008. 157 s. ISBN 978-5-88744-079-8.
[2] ŽIGO, Pavol et al. Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : serija leksikoslovoobrazovateľnaja. Vypusk 9. Čelovek. Red. J. Siatkowski, J. Waniakowa. Krakov
: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo
atlasa - Poľskaja akademija nauk, Institut poľskogo jazyka, 2009. 218 s. ISBN 97883-88866-68-5.
[3] GARABÍK, Radovan et al. Conceptual Scheme for a Research Infrastructure
Supporting Digital : resources in Slavic Lexicography. Sofia : Demetra Publishing
House, 2010. 131 s. ISBN 978-954-8986-33-5.
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[4] FERENČÍKOVÁ, Adriana et al. Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : serija leksikoslovoobrazovateľnaja. Vypusk 6. Domašneje choziajstvo i prigotovlenie pišči. Red. T.
I. Vendina. 1. vyd. Moskva : Nauka, 2007. 306 s. ISBN 5-02-027157-8.
iii. Zoznam knižných monografií vydaných na Slovensku

[1] ONDREJOVIČ, Slavomír. The Slovak Language, Languages in Slovakia. Bratislava :
Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic, 2009. 31 s. ISBN 978-80-8872631-9.
[2] ONDREJOVIČ, Slavomír et al. Od osmičky k osmičke : premeny slovenskej
spoločnosti v rokoch 1918-1938. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009. 223 s.
Kniha vyšla s finančnou podporou Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok
moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV a Literárneho fondu.
Dostupné

na

internete:

<http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/osmicky.pdf>.

ISBN 978-80-970060-4-4.
[3] ONDREJOVIČ, Slavomír. Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava :
Úrad vlády Slovenskej republiky, 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.
[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira. Slovenčina a čeština v kontakte : pokračovanie príbehu.
Bratislava - Praha : Veda - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV - Filozofická fakulta UK
v Prahe, 2008. 363 s. ISBN 978-80-224-1060-1.
[5] DOLNÍK, Juraj. Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava : Stimul,
2007. 161 s. ISBN 978-80-89236-26-8.
[6] DOLNÍK, Juraj. Všeobecná jazykoveda. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2009. 374 s. ISBN
978-80-224-1078-6.
[7] JÓNA, Eugen. Novohradské nárečia. Ed. P. Žigo. Bratislava : Veda, 2009. 164 s.
ISBN 978-80-224-1070-0.
[8] VALENTOVÁ, Iveta. Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. 1. vyd. Bratislava
: Veda, 2009. 253 s. Jazykovedné štúdie. 27. ISBN 978-80-224-1112-7.
[9] DOLNÍK, Juraj. Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu).
Bratislava : Veda, 2010. 299 s. ISBN 978-80-224-1119-6.
[10]

DOLNÍK, Juraj. Jazyk - človek - kultúra. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2010.

221 s. ISBN 978-80-8101-377-5.
[11]

ORGOŇOVÁ, Oľga - DOLNÍK, Juraj. Používanie jazyka. Bratislava :

Univerzita Komenského, 2010. 229 s. ISBN 978-80-223-2925-5.
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[12]

DOLNÍK, Juraj et al. Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. Juraj

Dolník. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 466 s.
ISBN 978-80-224-1159-2.
[13]

AVRAMOVOVÁ, Miroslava et al. Slovník súčasného slovenského jazyka H -

L. Ved. red. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1.
[14]

ŽIGO, Pavol. Historická a areálová lingvistika : studia selecta. 1. vyd.

Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 384 s. ISBN 978-80-223-2975-0.
[15]

ONDREJOVIČ, Slavomír et al. Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej

mládeže v Maďarsku a na Slovensku [elektronický zdroj]. Košice : Spoločenskovedný
ústav SAV, 2011. 1 CD-ROM. Vega č. 2/0093/2009 "Jazykovo-komunikačné
správanie slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku v situačnom kontexte
intraetnického používania hovorenej slovenčiny". ISBN 978-80-89524-05-1.
[16]

KRAJČOVIČ, Rudolf - ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. 3. nezm.

vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 249 s. ISBN 978-80-223-3103-6.
[17]

Slovenskí

jazykovedci.

Súborná

personálna

bibliografia

slovenských

slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Zost. Júlia Behýlová – Yulia Smetanová.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2009. 509 s. ISBN 80-2240719-4.
iv. Zoznam iných osobitne významných vedeckých výstupov organizácie

[1] Tradícia v slove, slovo v tradícii : inšpiratívny Jozef R. Nižnanský. Zost. Ľubica
Dvornická, Miloslav Smatana. Bratislava : Veda, 2007. 311 s. ISBN 978-80-2240983-4.
[2] Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel. 4. preprac. vyd.
Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2010. 38 s.
ISBN 978-80-85672-93-0.
[3] KOPECKÁ, Martina – LALIKOVÁ, Tatiana – ONDREJKOVÁ, Renáta –
SKLADANÁ, Jana – Valentová, Iveta: Staršia slovenská lexika v medzijazykových
vzťahoch. Bratislava: Veda – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2011. 202 s.
ISBN 978-80-224-1217-9.
[4] Aplikácia počítačovej podpory spracovania Slovanského jazykového atlasu využitím
programu MAPola, vyvinutým slovenskou národnou komisiou Slovanského
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jazykového atlasu v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV na príprave slovenského
zväzku tohto projektu.
[5] Vydanie 4 zväzkov Jazykovedných štúdií (od r. 2008), ktoré sú medzinárodne
uznávaným jazykovedným titulom (vydávanie prerušené začiatkom 90. rokov)
[6] Rozšírenie Slovenského národného korpusu na 720 miliónov textových jednotiek.
[7] Budovanie hovoreného korpusu textov.

v. Tabuľka vedeckých výstupov
V tabuľke Vedecké výstupy sa uvádza počet výstupov v jednotlivých kategóriách, tento
počet vydelený prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na
ekvivalent plného pracovného času (FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou
mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové prostriedky.
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Priemer na 1 rok /
FTE

Priemer na 1 rok /
MP

0,00

0,000

0,00

0

0,065

4,74

0,000

0,00

17

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0

0,00

0,000

0,00

9

0,201 14,93

10

5,0

0,104

8,37

32

0,692 50,53

22

0,492 36,49

152

30,4

0,633

50,87

0,476 35,83

7

0,151 11,05

13

0,291 21,56

64

12,8

0,267

21,42

41

0,886 66,77

39

0,843 61,58

38

0,850 63,04

190

38,0

0,791

63,59

3,40

1

0,022

1,63

0,000

0,00

0,000

0,00

11

3,7

0,076

6,14

0,040

3,40

2

0,043

3,26

0,000

0,00

0,000

0,00

4

2,0

0,042

3,35

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0

0,201 14,93

72

1

0,019

1,82

1

0,020

1,70

1

0,000

1,63

1

0,021

1,58

Vedecké, odborné a umelecké monografie vydané na
Slovensku

2

0,038

3,64

4

0,080

6,81

5

0,108

8,14

5

0,108

7,89

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,076

7,27

0,100

8,51

0,108

8,14

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

1

0,019

1,82

0,000

0,00

0,000

33

0,630 60,00

29

0,581 49,34

36

0,778 58,63

7

0,134 12,73

15

0,301 25,52

22

31

0,592 56,36

41

0,822 69,76

8

0,153 14,55

2

0,040

Publikované abstrakty na zahraničných konferenciách (aj
medzinárodných na Slovensku)

0,000

0,00

2

Publikované abstrakty na domácich konferenciách

0,000

0,00

Kapitoly v monografiách vydaných v zahraničí

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku

4

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach
CC, SCI, WOS
Vedecké práce v časopisoch registrovaných v iných
databázach
Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch
(v
časopisoch, ktoré nie sú registrované v žiadnej vedeckej
databáze)
Príspevky v recenzovaných zborníkoch:
a)
vedeckých zahraničných;
b)
konferenčných zo zahr./medzin. konferencií
Príspevky v recenzovaných zborníkoch:
a)
vedeckých domácich;
b)
konferenčných z domácich konferencií
Príspevky v nerecenzovaných zborníkoch (vedeckých aj
konferenčných)

Recenzie publikované vo vedeckých časopisoch

18

0,344 32,73

5

16

0,321 27,22

5

18

0,389 29,31

3

11

0,238 17,37

Počet

7,03

Počet / MP

0,087

Počet / FTE

4,2

Počet

21

Počet / MP

8,29

Počet / FTE

0,112

Počet

1,67

Počet / MP

0,021

Počet / FTE

1,0

Počet

4

Počet / MP

0,00

Počet / FTE

0,000

Vedecké, odborné a umelecké monografie vydané v
zahraničí

Vedecké výstupy

Spolu
Priemer na 1 rok

2011

Počet

2010

Počet / MP

2009

Počet / FTE

2008

Počet

2007

5

9

##### ###### #####

4,3

0,088

7,11

##### ###### #####

##### ###### #####

14,4

0,300

24,10

21

vi. Zoznam patentov a patentových prihlášok

vii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k vedeckým výstupom
organizácie

Okrem výskumu slovenského jazyka na území Slovenska sú výskumné aktivity ústavu
prepojené aj s menšinovým prostredím Slovákov v zahraničí, výskumom ich jazyka
a vyučovaním slovenského jazyka na zahraničných univerzitách. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
SAV v spolupráci s Maticou slovenskou a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku so sídlom
v Békešskej

Čabe

zorganizoval

medzinárodný

seminár

o výskume

slovenských

mien

a

genealógii slovenských rodín a pripravil vedeckú, metodickú a personálnu garanciu tohto projektu.
V rámci

výskumu

slovenských

nárečí

v Maďarsku

a Poľsku

uskutočnili

pracovníčky

dialektologického oddelenia služobné cesty do Békešskej Čaby (K. Balleková) a Poľska (A.
Ramšáková); cieľom ciest bolo získavanie nárečového materiálu; P. Žigo bol členom vedeckej
inauguračnej komisie prof. Dr. Márie Žilákovej, ktorá sa na Univerzite E. Lóránda v Budapešti stala
univerzitnou

profesorkou

v odbore

slovenský

jazyk.

S Výskumným ústavom Slovákov

v Maďarsku v Békešskej Čabe, s ELTE v Budapešti (profesorka. M. Žiláková, vedúca
Katedry

slovanských

filológií

ELTE

v

Budapešti)

spolupracovala

pracovníčka

dialektologického oddelenia nášho ústavu Katarína Ballekováv týchto oblastiach: 1.
konzultačná činnosť v oblasti jazykovej kultúry, dialektológie: nárečové výskumy (metodika
terénnej práce), spracovanie a zapisovanie nárečového materiálu, revitalizácia nárečia
v najmladšej menšinovej generácii vo vyučovacom procese, nárečová stratifikácia
v slovenských enklávach a i.; sprostredkovanie (výmena) literatúry z domovského
a hostiteľského pracoviska; 2. terénny výskum slovenských nárečí v Maďarsku, v obci DabašŠára. Výsledky výskumu sa prezentovali ako štrnásťhodinový digitalizovaný audiozáznam,
zápis na CD, deponovaný v archíve dialektologického oddelenia Jazykovedného ústav Ľ.
Štúra SAV; hodnotenie jazykovej situácie vo výskumnom teréne, stav a povaha nárečia,
návrhy na osvojovanie jazykových zručností v škole a prostredí; nahrávanie pre národnostný
slovenský magazín Domovina, odvysielané v Maďarskom štátnom rozhlase 25. 7. 2011,
v repríze 27. 7. 2011; materiálová štúdia Zo živého jazyka Šáranov z Dabaša (výskumný
materiál) z interdisciplinárneho tábora v Dabaši-Šáre, publikovaný v monografickom
zborníku v Maďarsku (Balleková, K.: Zo živého jazyka Šáranov z Dabaša. Pozri
bibliografickú časť spisu. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV prijala boli kolegyne z
VÚSM v Častej-Papierničke v novembri 2011 na vedeckom seminári (M. Žiláková, A.
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Uhrinová). V spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov pripravil stretnutie delegácie
tohto ústavu (M. Sklabinská, S. Čelovský, V. Valentík) s vedením Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra
SAV (P. Žigo, S. Mislovičová), ktorého výsledkom má byť príprava koncepcie, metodiky
a personálneho zabezpečenia spolupráce na príprave slovensko-srbského a srbsko-slovenského
slovníka. V spolupráci s prof. Annou Maričovou z Univerzity v Novom Sade sa uskutočnila

prednáška na prezentácii knihy A. Marićovej Nárečová lexika Starej Pazovy, (organizátori:
Mestská knižnica v Bratislave, Veľvyslanectvo Srbskej republiky, Združenie Pazovčanov na
Slovensku; prednášku mala pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV Mgr. Ľubica
Dvornická (3. 2. 2011), po nej nasledovalo krátke vystúpenie o vplyve srbčiny na lexiku
Pazovčanov do pripravovaného televízneho dokumentu o vzájomnom spolužití Srbov
a Slovákov vo Vojvodine. V slovenských jazykovedných periodikách sa uverejnili recenzie
na knihu A. Marićovej Slovenská nárečová lexika Starej Pazovy, pracovníčka JÚ ĽŠ SAV Ľ.
Dvornická upravila text prof. Marićovej do rubriky Zo studnice rodnej reči v časopise Kultúra
slova, ústav si pravidelne vymieňal sprostredkúval informácie o domácich a krajanských
publikáciách. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra zabezpečoval jednotlivé slovakistické pracoviská
vedeckou a propagačnou literatúrou a členstvo redakčných rád časopisov, ktoré vydáva
Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV – Kultúra slova a Slovenská reč – rozšíril o zahraničných
slovakistov (S. Habijanec – Chorvátsko, Mark Lauersdorf – USA, Ľ. Ďurovič Švédsko).

2. Ohlasy na vedecké výstupy
V tabuľke Ohlasy sa uvádzajú ohlasy na vedecké výstupy, ich podiel prepočítaným
stavom výskumných pracovníkov organizácie na ekvivalent plného pracovného času
(FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky
Mzdové prostriedky.

23

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Priemer na 1 rok

Priemer na 1 rok /
FTE

Priemer na 1 rok /
MP

Citácie registrované v citačných
indexoch Web of Science

0,0

0,0

1

0,0

1,7

1

0,0

1,6

8

0,2

12,6

5

0,1

8,3

16

3,8

0,1

6,3

Citácie registrované v databáze
Scopus

0,0

0,0

4

0,1

6,8

1

0,0

1,6

11

0,2

17,4

20

0,4

33,2

36

9,0

0,2

15,1

Citácie registrované v iných cit.
databázach (spolu, uveďte názvy
databáz)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

93,2

142

3,2

235,6

491

98,2

2,0

164,3

689

15,4 1142,9 2750

550,0

11,5

920,4

0,0

0,0

0

##### ##### #####

0,2

16,6

16

Ohlasy

Počet

Počet

Spolu

Počet / MP

2010

Počet / FTE

2009

Počet

2008

Počet / MP

2007

Počet / FTE

2006

Citácie v zahraničných
publikáciách neregistrované v cit.
databázach

52

1,0

94,5

55

1,1

93,6

183

4,0

298,0

59

1,3

Citácie v domácich publikáciách
neregistrované v cit. databázach

192

3,7

349,1

500

10,0

850,7

611

13,2

995,0

758

16,1 1196,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Recenzie na práce autorov z
organizácie v zahraničných
publikáciách
Recenzie na práce autorov z
organizácie v domácich
publikáciách

2

4

0,0

0,0

0,1

6,3

10

##### ##### #####

5,3

0,1

8,9
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i.

Zoznam 10-tich najcitovanejších prác organizácie a počet ich ohlasov za
hodnotené obdobie (2006 – 2010)

[1] Historický slovník slovenského jazyka. I. – VII. Red. Milan Majtán et al. 1. vyd.
Bratislava: Veda 1991 – 2008. – 320
[2] Slovník slovenského jazyka. I. – VI. Red. Štefan Peciar. 1. vyd. Bratislava:
Vydavateľstvo SAV 1959 – 1968. – 291
[3] Krátky slovník slovenského jazyka. Red. Ján Kačala – Mária Pisárčiková – Matej
Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X. – 174
[4] Pravidlá slovenského pravopisu. Red. Matej Považaj. Bratislava: Veda 2000. 590 s.
ISBN 80-224-0655-4. – 123
[5] Slovník slovenských nárečí. I. – II. Red. Ivor Ripka et al. Bratislava: Veda 1994 –
2009. 936 s. ISBN 80-224-0183-8. – 109
[6] HORECKÝ, Ján – BUZÁSSYOVÁ, Klára – BOSÁK, Ján: Dynamika slovnej zásoby
súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Veda 1989. 429 s. ISBN 80-2240-047-5. – 81
[7] Morfológia slovenského jazyka. Red. Jozef Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV
1966. 895 s. – 77
[8] Slovník súčasného slovenského jazyka H - L. Ved. red. Alexandra Jarošová, Klára
Buzássyová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. 1087
s. ISBN 978-80-224-1172-1 – 76
[9] KRAJČOVIČ, Rudolf - ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2002. 249 s. ISBN 80-223-1632-6 – 33
[10]

DOLNÍK, Juraj. Základy lingvistiky. 1. vyd. Bratislava : Stimul – Centrum

informatiky a vzdelávania FF UK, 1999. 228 s. ISBN 80-85697-95-5. – 23
[11]

ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa : sociolingvistické

etudy. Bratislava : Veda, 2008. 308 s. ISBN 978-80-224-0994-0 – 12
[12]

DOLNÍK, Juraj. Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava :

Stimul, 2007. 161 s. ISBN 978-80-89236-26-8. – 16
[13]

DOLNÍK, Juraj. Všeobecná jazykoveda: opis ma vysvetľovanie jazyka. 1. vyd.

Bratislava : Veda, 2009. 374 s. ISBN 978-80-224-1078-6. – 6
[14]

DOLNÍK, Juraj. Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú

slovenčinu). Bratislava : Veda, 2010. 299 s. ISBN 978-80-224-1119-6. – 6
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ii. Zoznam najviac citovaných autorov z organizácie a počet ich ohlasov za
hodnotené obdobie (2006 – 2010) (Uveďte minimálne 3 autorov; v ústavoch s
počtom výskumných pracovníkov väčším ako 30, do 10% z tohto počtu.)

[1] PhDr. Milan Majtán, DrSC. (475 ohlasov)
[2] prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (470 ohlasov)
[3] PhDr. Klára Buzássyová, CSc. (413 ohlasov)
[4] doc. PhDr. Ján Bosák, CSc. (272 ohlasov)
[5] prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.(205 ohlasov)
[6] prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (178 ohlasov)
[7] Mgr. Alexandra Jarošová, CSc. (96 ohlasov)
iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k ohlasom

S ohľadom na výskumnú orientáciu pracoviska – základný výskum materinského jazyka –
sú možnosti ohlasov v karentovaných časopisoch a svetových citačných indexoch limitované
predmetom výskumu. Citácie sa obmedzujú prevažne na odkazy z oblasti metodológie
súčasnej, historickej, nárečovej a etymologickej lexikografie a slovanskej porovnávacej
jazykovedy.
Spoluprácou so spoločnosťou Versita sa nám darí postupne prenikať do medzinárodných
databáz.

3. Vedecké postavenie organizácie v národnom a medzinárodnom kontexte
•

Medzinárodné postavenie organizácie/postavenie v rámci Európy

i.

Zoznam najvýznamnejších aktivít výskumu a vývoja dokumentujúcich medzinárodné postavenie organizácie v danej oblasti výskumu, vrátane projektov
(podrobné údaje o projektoch sa uvedú v rámci parciálneho indikátora 4).
Kolektívne členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách s dôrazom na
európsky výskumný priestor

[1] EFNIL (European Federation of National Institutions for Language).
Zodpovedný predstaviteľ: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
Slovensko bolo v zastúpení JÚĽŠ SAV prijaté za riadneho člena Európskej federácie
národných jazykovedných inštitúcií na 6. výročnom zasadaní 14. novembra 2008 v Lisabone
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v jednej vlne spolu aj s Českou republikou, Maltou, Bulharskom a Rumunskom. Tieto krajiny
boli dovtedy len hosťujúcimi členmi EFNILu bez možnosti a práva hlasovať.
EFNIL predstavuje spoločenstvo akademických a centrálnych jazykových inštitúcií, ktoré sa
venujú výskumu, dokumentácii a kultivovaniu úradného jazyka, resp. úradných jazykov
v štátoch Európskej únie. Jej cieľom je zisťovanie a výmena informácií o používaní
a fungovaní úradných (spisovných, štandardných) jazykoch EÚ, príprava dokumentácie
a informácií dôležitých pre jazykovú politiku EÚ i podpora európskej jazykovej rozmanitosti,
ako aj individuálnej viacjazyčnosti občanov európskych krajín. Predmetom záujmu EFNILu
sú aj menšinové a regionálne jazyky v Európe, ale jeho hlavný záujem sa sústreďuje na
oficiálne jazyky. Tieto svoje ciele sa usiluje dosiahnuť prostredníctvom projektov zameraných
na opis a analýzu jazykovej situácie v EÚ a jej dlhodobejšej vízie, ako aj prostredníctvom
analýz nadnárodných jazykových problémov a jazykovopolitických otázok i propagáciou
kultúrnych hodnôt viacjazyčnosti inštitúcií EÚ a jej členských štátov.
Na každoročnej konferencii každá zúčastnená krajina pripravuje informačnú publikáciu
o jazykovej situácii a jazykovej politike v príslušnej krajine. V prípade Slovenska to bola
publikácia S. Ondrejoviča Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku (Úrad vlády Slovenskej
republiky 2008) a v anglickej verzii The Slovak Language, Languages in Slovakia
(Ministerstvo

zahraničných

vecí,

2009),

adresovaná zahraničiu.

V r.

2010

vyšla

v medzinárodnom vydavateľstve Peter Lang reprezentatívna publikácia National, Regional
and Minority Languages in Europe, v ktorej je aj príspevok S. Ondrejoviča (s. 123 – 129),
ako aj tzv. Dublinská deklarácia o jazykoch vo všetkých jazykoch EÚ vrátane slovenčiny.
Jazyková politika a jazyková legislatíva jednotlivých členov EÚ predstavuje základný rámec
činnosti EFNIL-u a v tejto súvislosti sa podarilo prijať štyri doktorandky, ktoré píšu
dizertačné práce na tému jazykovej politiky a jazykovej ideológie. V r. 2011 sa začalo
pracovať na grante VEGA s názvom Jazyková situácia a jazyková politika na Slovensku
v medzinárodnom kontexte (ved. S. Ondrejovič), ktorý je úzko napojený na činnosť EFNIL-u.
[2] Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in
Slavic Lexicography and Their Digital Resources (Konceptuálne modelovanie
zosieťovania centier vysokokvalitného výskumu v oblasti slovanskej lexikografie
a ich digitálnych zdrojov). Multilaterálny projekt 7. RP: EU FP7 INF 211983
MONDILEX. Koordinátor: Inštitút matematiky a informatiky Bulharskej akadémie
vied. Zodpovedný riešiteľ: R. Garabík. Trvanie projektu: 2008 – 2010.
Cieľom projektu bolo preskúmať možnosti vytvorenia a navrhnúť konceptuálnu schému
výskumnej infraštruktúry podporujúcej centrá vysokokvalitného výskumu v slovanskej
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lexikografii, podporiť ich vedeckú kapacity, integrovať ich digitálne zdroje a otvoriť ich pre
spoluprácu s európskou akademickou komunitou. Projekt poskytuje stratégie pre koordináciu,
unifikáciu a rozširovanie existujúcich digitálnych zdrojov a tvorbu nových, v súlade s
pokrokom v oblasti a medzinárodnými štandardmi.
[3] Strojový preklad európskych jazykov pre používateľov (EuroMatrix+X:
Bringing machine translation for european languages to the user). Multilaterálny
projekt 7. RP č. FP7-ICT-2007-3-231720

231720. Koordinátor: Deutsches

Forschungszentrum fur kunstliche Intelligenz GmbH. Language Technology Lab.
Zodpovedný riešiteľ: R. Garabík. Trvanie projektu: 2010 – 2012.
Ústav sa zapojil do existujúceho projektu EuroMatrix+, ktorého cieľom je vypracovať
systémy automatického prekladu pre všetky oficiálne jazyky EU a sprístupniť systém (v
limitovanom rozsahu, podľa možností) pre bežných (po)užívateľov, sústreďujúc sa na dve
skupiny: a) profesionálnych prekladateľov, prekladacie agentúry a organizácie pracujúce s
prekladmi, kde strojový preklad môže napomôcť rýchlejšiemu prekladaniu; a b) na
(po)užívateľov, ktorí vytvárajú materiál dobrovoľnými prekladmi z iných jazykov. Cieľom
projektu je z rozmanitých hľadísk pochopiť štruktúru slova v jazykoch Európy. Na
stretnutiach odborníkov z rôznych oblastí (neurolingvistika, psycholingvistika, počítačová
lingvistika a i.) sa diskutuje a štruktúre a spracovaní slov, ktoré sú vychodiskom takmer
všetkých jazykových rovín (od fonológie po sémantiku).
[4] Slovenčina online (Slovak Online. Lifelong Learning Programme). Multilaterálny
projekt:

DG

EAC/31/08).

Koordinátor:

Education@Internet

(Partizánske).

Zodpovedný riešiteľ: R. Garabík. Trvanie projektu: 2009 – 2011.
Projekt sa v roku 2011 zavŕšil. Riešitelia z oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ
SAV v rámci spolupráce na projekte dokončili viacjazyčný slovensko-anglicko-nemeckolitovsko-poľský slovník, ktorý bol začlenený do webovej stránky projektu. V rámci tvorby
slovníka vznikol základný slovenský WordNet, lexikálna databáza organizovaná na
princípoch synonymie, na ktorého rozvíjaní sa bude pokračovať aj v budúcnosti. Slovník
obsahuje 15 505 slovenských synsetov (synonymických radov, ktoré vytvárajú slovenský
WordNet), 8 924 nemeckých, 7 800 poľských a 7 311 litovských ekvivalentov.
[5] Zdroje v strednej a juhovýchodnej Európe – CESAR (CEntral and South-east
europeAn Resources – CESAR). Multilaterálny projekt č. ICT PSP 271022.
Koordinátor: Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť. Zodpovedný
riešiteľ: R. Garabík. Trvanie projektu: 2011 – 2013.
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CESAR je projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu na podporu
počítačových technológií (ICT PSP) a má za cieľ sprístupniť existujúce jazykové zdroje
širokému spektru záujemcov a prispieť k tvorbe jednotného celoeurópskeho digitálneho trhu.
Cieľová komunita používateľov jazykových zdrojov a služieb zahŕňa všetky zainteresované
strany moderného digitálneho trhu: bežní koncoví používatelia, profesionálni koncoví
používatelia (obchodná činnosť, administrácia, médiá, vzdelávanie, knižnice) a zainteresovaní
odborníci (výskumníci, pracovníci v priemysle, politici). Úlohou riešiteľov zo Slovenského
národného korpusu je zapojiť do projektu slovenské jazykové zdroje.
[6] Európska sieť slovotvorby, interdisciplinárny prístup k chápaniu tvorby slov v
európskych jazykoch – Európska sieť slovotvorby (NetWordS) (The European
Network on Word Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word
structure in the languages of Europe). Multilaterálny projekt. Koordinátor: Area della
Ricerca CNR (Ústav počítačovej lingvistiky v Pise). Zodpovedný riešiteľ: R. Garabík.
Trvanie projektu: 2011 – 2015. Spoluriešiteľské inštitúcie: 16 krajín.
Riešitelia spracovali abstrakt pre projekt NetWordS, vytvorili prvú verziu databázového
systému pre databázu slovenských slovies, zúčastnili sa na workshope Understanding the
Architecture of the Mental Lexicon: Integration of Existing Approaches v Pise (23. – 26.
2011) a na stretnutí Steering Committee (26. 11. 2011).
[7] Slovanský jazykový atlas (The Slovak Linguistic Atlas). Multilaterálny projekt
v rámci MAD. Zodpovedná riešiteľka: A. Ferenčíková.
Vedecký projekt opisu nárečí všetkých slovanských jazykov na základe výskumov v 850
výskumných bodoch od Jadranského mora po Ural, aj v lokalitách s výskytom slovanského
etnika v neslovanských štátoch. Na projekte participuje 13 štátov, doteraz vydaných 12
zväzkov, v ktorých sú spracované hláskoslovné a lexikálno-slovotvorné špecifiká nárečí
jednotlivých slovanských jazykov z hľadiska integračných aj diferenciačných znakov.
Lexikálno-slovotvorný zväzok (pripravuje A. Ferenčíková a M. Chochol) interpretuje
pomenovania z poľnohospodárskej oblasti
medzijazykových

kontaktoch

(lexika,

v širších slovanských

sémantika,

slovotvorba,

súvislostiach a

areálová

distribúcia,

kontaktové javy), morfologický zväzok (príprava koncepcie, prezentácia a oponentúra
ukážkových máp, riešiteľ P. Žigo) sa zameriava na typologickú charakteristiku tvaroslovia
ako komunikačnej dominanty v širších slovanských súvislostiach a metodologických
paralelách výskumu ostatných slovných druhov (zámená z významového a funkčného
hľadiska spracúva macedónska komisia).
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[8] Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka (2006 – 2008). Status: Prioritná
téma

spolupráce

medzi

AV

ČR

a SAV.

Bilaterálny

projekt

MAD.

Vedúca za Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV: Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.
Vedúca

za

Ústav

pro

jazyk

český

AV

ČR:

Albena

Rangelova,

CSc.

Koordinátorka: Mgr. Edith Birkhahnová.
Prioritná téma spolupráce medzi AV ČR a SAV. Cieľom spolupráce je analýza vytypovaných,
dosiaľ nie celkom uspokojivo vyriešených, miest našich koncepcií a dopracovanie týchto
otázok spoločným úsilím do lexikograficky prijateľnej podoby na pracovných seminároch.
Realizačným výstupom bude zborník príspevkov z týchto seminárov.
[9] Slovenská terminologická sieť. Projekt vznikol z iniciatívy Európskej komisie pre
preklad v Luxemburgu. koordinátor: Slovenský odbor Generálneho riaditeľstva
Európskej komisie pre preklad. Riešitelia: A. Jarošová, J. Levická, S. Mislovičová, M.
Považaj, A. Šebestová, I. Vančová.
Cieľom Slovenskej terminologickej siete je vytvoriť databázu expertov v oblasti terminológie,
ktorí zhromažďujú a ustaľujú termíny z rozličných odborov. Terminologická databáa s
overenými termínmi bude k dispoícii širokej odbornej verejnosti.
[10]

Dohoda s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku (VÚSM) so sídlom

v Békešskej Čabe je uzavretá v r. 2004.
Obsahom dohody je spolupráca pri výskume jazyka Slovákov v Maďarsku, sociolingvistický
výskum, organizovanie vedeckých a vedecko-popularizačných podujatí. Koordinátor: S.
Ondrejovič. V rámci dohody sa riešil projekt Jazykovo-komunikačné správanie Slovákov v
Maďarsku a na Slovensku (2009 – 2011).
[11]

Innovation processes in the Slavic languages [Inovačné procesy v

slovanských jazykoch (2. etapa 2007 – 2009)] riešený v rámci dohody medzi PAN a
SAV. Vedúci riešitelia Z. Rudnik-Karwatowa, Inštitút slavistiky PAN (koordinačné
pracovisko), a J. Bosák, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; spolupracujú Ústav
českého jazyka AV ČR v Prahe, Inštitút slavistiky a balkanistiky RAN v Moskve.
[12]

Špecifika lexiky a slovotvorby slovanských jazykov na prelome 20. a 21.

storočia (Specific Lexical and Wordformation issues in Slavonic Languages on the
Verge of 20th and 21st Century). Bilaterálny projekt poľsko-slovenský. Trvanie: 2010
– 2012. Zodpovedný riešiteľ: J. Bosák.
[13]

Aktuálne etnokultúrne a etnojazykové problémy súčasnosti (Present-day

Issues of Ethnoculture and Ethnolinguistics). Bilaterálny projekt v rámci MAD, rusko-
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slovenský. Koordinátor: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Hlavný riešiteľ: S.
Ondrejovič. Trvanie: 2009 – 2011.
[14]

Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové

vztahy a komunikační koexistence). Bilaterálny projekt. Koordinátor: Ústav pro
jazyk český České akademie věd. Trvanie projektu: 2011 – 2014. Zodpovedný
riešiteľ: M. Šimková.
[15]

Významné

postavenie

slovenskej

lexikografie

potvrdili

úspešnými

prednáškami s veľkým ohlasom pracovníčky oddelenia súčasnej lexikológie
a lexikografie, medzi inými v Slovinsku a v Číne:
BUZÁSSYOVÁ, Klára: Slovník súčasného slovenského jazyka. (Z aspektu koncepcie
a organizačných prác na tomto diele). Prednáška na odbornom seminári o novom slovníku
slovinského jazyka organizovanom Inštitútom slovinského jazyka Frana Ramovša Slovinskej
akadémie vied a umení. Ľubľana 23. – 24. 10. 2008.
ŠEBESTOVÁ, Anna: Spracovanie terminológie v Slovníku súčasného slovenského jazyka A
– G (Processing of Terminology in the Dictionary of Contemporary Slovak Language).
XVIII. svetový kongres prekladateľov FIT. Šanghaj 4. – 8. augusta 2008.

ii. Zoznam medzinárodných konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou

[1] 17. slovenská onomastická konferencia (The 17th Slovak Onomastic Conference) sa
konala v spolupráci JÚĽŠ SAV a Trnavskej univerzity 12. – 14. 9. 2007. Zúčastnilo sa
na nej 64 účastníkov, toho 17 zahraničných (Česko, Ukrajina, Maďarsko).
[2] SLOVKO 2007. Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní
(Slavic and Easteuropean Languages in Computer Processing). Medzinárodný seminár
organizovaný JÚĽŠ SAV. Bratislava 25. – 27. 10. 2007. Zúčastnilo sa na ňom vyše 50
domácich

a

zahraničných

účastníkov

z

Čiech,

Poľska,

Ukrajiny,

Ruska, Chorvátska, Španielska a Belgicka. Program konferencie celkovo obsahoval
37 príspevkov a prezentácií.
[3] Komplexný opis lexikálnej zásoby v kontexte informačnej spoločnosti (The
Comprehensive Description of the Vocabulary in the of the Information Society
Context) Medzinárodný pracovný seminár v rámci medzinárodného projektu Princípy
a metódy tvorby výkladového slovníka. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Ústav pro
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jazyk český Akademie věd ČR. Praha 4. – 6. júna 2007. Na podujatí sa zúčastnilo 14
referujúcich, z toho 8 zahraničných.
[4] XVII. kolokvium mladých jazykovedcov. (The 17th Kolokvium of Young
Linguists). Na podujatí sa zúčastnilo 74 účastníkov, z toho zo Slovenska 42, zo
zahraničia 32: z Česka 18, z Poľska 10, z Maďarska 1, z Ukrajiny 2, z Bulharska 1.
[5] Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka (Principles and Methods of the
Compilation of the Monolingual Dictionary). Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV –
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Medzinárodné pracovné stretnutie
lexikografov v rámci rovnomenného medzinárodného projektu. Bratislava 29. mája
2008. Na stretnutí bolo spolu 38 účastníkov, z toho 12 zahraničných (Bulharsko 10,
Česko 2). Z ústavu bolo na podujatí 22 pracovníkov.
[6] XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov. (The 18th Kolokvium of Young
Linguists). Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
SAV –

Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Na podujatí sa zúčastnilo 101
účastníkov, z toho zo Slovenska 63 a zo zahraničia 38 (Česko 25, Poľsko 5, Maďarsko
2, Ukrajina 2, Slovinsko 1, Luxembursko 1, Srbsko 1, Rakúsko 1).
[7] Slovenská terminologická sieť (The Slovak Terminology Net). Bratislava 19. 5.
2008. 2. konferencia Slovenskej terminologickej siete, ktorú zorganizoval Slovenský
odbor Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Na podujatí sa
zúčastnilo 8 pracovníkov ústavu, z nich A. Jarošová pracuje v riadiacom výbore
a podieľala sa na jej príprave.
[8] Slovenská terminologická sieť (The Slovak Terminology Net). Bratislava 30. 9.
2008.

2.

zasadnutie

riadiaceho

výboru

(Steering

Committee)

Slovenskej

terminologickej siete v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, ktoré zorganizoval
Slovenský odbor Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad v spolupráci
s JÚĽŠ.
[9] Slovenská terminologická sieť (The Slovak Terminology Net). Luxemburg 17. 10.
2008. 3. konferencia Slovenskej terminologickej siete, ktorú zorganizoval Slovenský
odbor Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. A. Jarošová bola
členkou organizačného a riadiaceho výboru.
[10]

História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. (Past,

Present and Perspectives of the Dialectology Research). Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
SAV – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Bratislava 22. 5. 2008. Na
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vedeckom seminári pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Štolca bolo spolu 27
účastníkov, z toho 6 zahraničných (Česko 2, Maďarsko 1, Rumunsko 1, Slovinsko 1 a
Srbsko 1). Z ústavu sa zúčastnilo 11 pracovníkov.
[11]

Akademik Ľudovít Novák – tvorca

modernej slovenskej jazykovedy

a zakladateľ Slovenskej akadémie vied a umení (Academicien Ľudovít Novák – the
Founder of the Modern Slovak Linguistics and the Founder of the Slovak Academy of
Sciences). Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Predsedníctvo Slovenskej akadémie
vied – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Bratislava 25. 9. 2008. Na
podujatie prišlo 60 účastníkov, z toho 5 zahraničných (Česko 4, Maďarsko 1).
Z ústavu sa zúčastnilo 22 pracovníkov.
[12]

Ustálené slovné spojenia a lexikografia (Fixed Word Combinations and

Lexicography). 5. medzinárodné kolokvium lexikografie. Katedra germanistiky
Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Jazykovedný ústav Ľ.
Štúra SAV. Bratislava 20. – 21. 10. 2008. Na kolokvium prišlo 22 účastníkov z 10
krajín (Bulharsko, Slovensko, Slovinsko, Rakúsko, Česká republika, Rusko,
Švajčiarsko, Maďarsko, Nemecko, Južná Afrika). Za JÚĽŠ SAV mali príspevok V.
Benko, A. Jarošová, D. Majchráková.
[13]

Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Medzinárodná konferencia na počesť K.

Buzássyovej. Modra 11. 3. – 12. 3.2009. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra – Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV. Zúčastnilo sa nej 49 lingvistov, z toho 8 zo
zahraničia (Česko, Srbsko). Na podujatí odznelo 30 príspevkov, z toho 8
zahraničných.
[14]

Metajazyk a návrh kódovania štruktúry v digitálnej lexikografii

(Inovatívne riešenia štruktúry slovníkového hesla v slovanskej lexikografii).
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra. Bratislava, 15. 4. – 16. 4. 2009. Oddelenie Slovenského
národného korpusu JÚĽŠ SAV organizovalo v rámci projektu 7. RP MONDILEX
otvorený workshop, na ktorom odznelo 21 príspevkov. Z 35 účastníkov bolo 22
zahraničných (z Česka, Ukrajiny, Poľska, Ruska, Bulharska, zo Slovinska a z
Francúzska).

Na

workshop

bol

vydaný zborník

príspevkov

Metalanguage

andEncoding Scheme Design for Digital Lexicography.
[15]

XIX. kolokvium mladých jazykovedcov.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra –

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave. Modra-Harmónia 18. 11. – 20. 11. 2009. Na podujatí sa zúčastnilo 82
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mladých vedcov, z toho 53 zo Slovenska, 21 z Česka, 4 z Poľska, 1 z Maďarska a 3 zo
Srbska.
[16]

SLOVKO 2009. V. medzinárodná konferencia v oblasti počítačového

spracovania prirodzeného jazyka a korpusovej lingvistiky Smolenice 25. 11. – 27. 11.
2009. Konferenciu organizovalo oddelenie Slovenského národného korpusu
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Zúčastnilo sa na nej vyše 40 domácich a
zahraničných účastníkov z Česka, Poľska, Ukrajiny, Bulharska, Ruska, Španielska,
Francúzska, Nemecka, Rakúska, Holandska a Nového Zélandu. Program konferencie
celkovo obsahoval 35 príspevkov a prezentácií. Už po druhý raz sa podarilo vydať
zborník príspevkov ešte pred konferenciou.
[17]

Človek a jeho jazyk. Medzinárodná konferencia na počesť profesora Jána

Horeckého. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri
SAV. Smolenice 20. 1. – 22. 1. 2010. Na konferencii sa zúčastnilo 68 lingvistov zo
Slovenska, Česka, Rakúska, Ukrajiny a Bulharska, odznelo 61 príspevkov v 9
tematických okruhoch.
[18]

Výskum slovenských osobných mien. Vedecký a inštruktážno-metodologický

seminár. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra – Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku.
Bratislava 17. 5. – 19. 5. 2010. Zúčastnilo sa na ňom 22 jazykovedcov.
[19]

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia.

Spoločná konferencia lexikografických tímov v rámci prioritnej témy spolupráce
medzi AV ČR a SAV Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Jazykovedný
ústav Ľ. Štúra SAV – Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Praha 21. 9. – 23. 9.
2010. Zúčastnilo sa na nej 25 lexikografov.
[20]

XX. kolokvium mladých jazykovedcov. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra. Častá-

Papiernička 24. 11. – 26. 11. 2010. Na multidisciplinárnom medzinárodnom podujatí
sa zúčastnilo 105 mladých výskumných.
[21]

Vincent Blanár – nestor

jazykovedy, zakladateľ modernej slovenskej

onomastiky. Medzinárodný konferencia. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra – Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV. Bratislava 8. 12. 2010. Na podujatí sa zúčastnilo 30
jazykovedcov, odznelo na ňom 17 referátov (2 účastníkov z Maďarska, 2 účastníkov
z Česka, 1 účastníka z Chorvátska, 12 účastníkov zo Slovenska).
[22]

Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická

konferencia. Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií
Filozofickej fakulty PU v Prešove – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Slovenská
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onomastická komisia – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Prešov 12. 9. –
14. 9. 2011. Na konferencii sa zúčastnilo 47 účastníkov.
[23]

Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Medzinárodná

konferencia. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Slovenská jazykovedná spoločnosť
pri SAV. Smolenice 21. 9. – 23. 9. 2011. Počet účastníkov 38, z toho 20 domácich a
18 zahraničných (z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Estónska). Konferenčný
zborník vyjde v r. 2012 v rámci edície Sociolinguistica Slovaca.
[24]

SLOVKO 2011. VI. medzinárodná konferencia v oblasti počítačového

spracovania prirodzeného jazyka a mnohojazyčnosti. Medzinárodná konferencia.
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV.
Modra, 20. 10. – 22. 10. 2011. Počet účastníkov 100.
[25]

XXI. kolokvium mladých jazykovedcov. Medzinárodná konferencia.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV –
Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici. Šachtičky pri
Banskej Bystrici 30. 11. – 2. 12. 2011. Počet účastníkov 107.

iii. Zoznam medzinárodných časopisov vydávaných organizáciou (zdôrazniť
medzinárodný charakter medzinárodným zložením redakčnej rady a počtom
zahraničných príspevkov)

iv. Zoznam organizáciou vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých
konferencií a iných medzinárodných podujatí

[1] Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej
konferencie. Zost. Matej Považaj – Pavol Žigo. Bratislava: Veda – Jazykovedný ústav
Ľudovíta Štúra SAV 2007. 316 s. ISBN 978-80-224-0971-1.
[2] Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Referáty a diskusné príspevky z konferencie
dňa 6. – 9. októbra 1965. Sociolinguistica Slovaca 6. Ed. Slavomír Ondrejovič.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2007. 228 s. ISBN 978-80224-0974-2.
[3] Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Fourth International
Seminar Bratislava, Slovakia, 25 – 27 October 2007. Proceedings. Ed. Radovan
Garabík – Jana Levická. Brno: Tribun 2007. 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9.
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[4] Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. Sibyla
Mislovičová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2008. 572 s.
ISBN 978-80-224-1026-7.
[5] Iugi observatione... Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča. Ed. Slavomír
Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2008. 216 s.
ISBN 978-80-224-1043-4.
[6] Lexikografie v kontextu informační společnosti. Sborník příspěvků z pracovního
setkání. Praha 4. – 6. 6. 2007. Ed. Alexandra Jarošová – Albena Rangelova – Jindra
Světlá. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2008. 230 s. ISBN 978-80-86496-41-2.
[7] Varia. 15. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská
Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. Anna Gálisová – Alexandra Chomová.
Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka
a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008. 693 s. ISBN 80-89037-04-6.
[8] Blanár, Vincent.: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Spisy Slovenskej
jazykovednej spoločnosti. 6. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV –
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2008. 88 s. ISBN 80-967574-9-0.
[9] Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Innovative
Solutions for Lexical Entry Design in Slavic Lexicography. MONDILEX Third Open
Workshop, Bratislava, Slovakia, 15 – 16 April, 2009. Ed. Radovan Garabík.
Bratislava: Tribun EU 2009. 190 s. ISBN 978-80-7399-745-8.
[10]

Slovko 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová

lingvistika a gramatický výskum. Zborník z medzinárodnej konferencie. 25. – 27. 11.
2009 v Smoleniciach. Ed. Radovan Garabík – Jana Levická. Brno: Tribun 2009. 406 s.
ISBN 978-80-7399-875-2.
[11]

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Research. Fifth International

Conference, Smolenice, Slovakia, 25 – 27 November 2009. Proceedings. Ed. Radovan
Garabík – Jana Levická. Brno: Tribun 2009. 406 s. ISBN 978-80-7399-875-2.
[12]

Varia. 16. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-

Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Zost. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009. ISBN 8089037-04-6.
[13]

História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Jazykovedné

štúdie. 26. Zostavené z príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom
seminári, ktorý sa konal 22. mája 2008 pri príležitosti stého výročia narodenia univ.
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prof. PhDr. Jozefa Štolca, DrSc. Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Veda,
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2009. 216 s. ISBN 978-80-224-1094-6.
[14]

Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. Mária

Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010. 527 s.
ISBN 978-80-224-1107-3.
[15]

Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej

konferencie Trnava 12. – 14. 9. 2007.

Zost. Juraj Hladký –

Iveta Valentová.

Bratislava – Trnava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Pedagogická fakulta
Trnavskej univerzity – Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010. 441 s.
ISBN 978-80-224-1126-4.
[16]

Neologizmy v terminológii marketingu. Vedecký seminár o problematike

neologizmov v obchodnovedných disciplínach. Red. Jana Levická – Katarína
Viestová. Bratislava – Brno: Tribun 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-944-5.
[17]

Varia. 17. Zborník materiálov zo XVII. Kolokvia mladých jazykovedcov

(Liptovská osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost. Viera Kováčová. Ružomberok :
Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná
spoločnosť pri JÚĽŠ SAV v Bratislave 2010. 556 s. ISBN 978-80-8084-550-6.
[18]

Ľudovít Novák. Tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU.

Prednášky zo sympózia konaného 25. septembra 2008 v Bratislave. Ed. Slavomír
Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. 211 s.
ISBN 978-80-224-1184-4.
[19]

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor

príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového
slovníka. Red. Jindra Světlá – Alexandra Jarošová – Albena Rangelova. Brno: Tribun
EU 2011. 220 s. ISBN 978-80-263-0097-7.
[20]

Natural Language Processing, Multilinguality : proceedings of the 6th

Internationa.
[21]

Conference SLOVKO 2011. Ed. Daniela Majchráková – Radovan Garabík.

Brno: Tribun EU 2011. 180 s. ISBN 978-80-263-0049-6.
[22]

Varia. 20. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-

Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. Anna Ramšáková – Bronislava Chocholová.
Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta
Štúra SAV 2011. 141 s. ISBN 978-80-970561-2-4.
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[23]

Život medzi apelatívami a propriami. Zostavené z príspevkov, ktoré odzneli na

medzinárodnom vedeckom seminári konanom 8. decembra 2010 pri príležitosti
životného jubilea profesora PhDr. Vincenta Blanára, DrSc. Jazykovedné štúdie. 29.
Zost. Iveta Valentová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
2011. 259 s. ISBN 978-80-224-1213-1.
•

Národné postavenie organizácie

i. Zoznam najvýznamnejších domácich projektov (Centrá excelentnosti, Národné
referenčné laboratóriá, Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV, Štátne
programy výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV VEGA,
a iné)

[1] Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného
výskumu na Slovensku − 2. etapa. PhDr. M. Šimková 2006 – 2011 (Projekt ŠPVV –
č. zmluvy 0967/2006).
[2] Slovník súčasného slovenského jazyka. Mgr. A. Jarošová, CSc. 2005 – 2012
(Projekt ŠPVV – Zmluva o spolupráci medzi SAV, MK SR a MŠ SR zo 17. 12.
2004)
[3] Kolektívne identity v moderných spoločnostiach – región strednej Európy –
proces konštruovania, reprodukovaní a transformácií kolektívny kategórií
a identít. Prof. S. Ondrejovič, DrSc. 2007 – 2009 (Projekt Centra excelentnosti SAV)
[4] Slovník súčasného slovenského jazyka (koncipovanie a redigovanie slovníkových
hesiel, postredakčná príprava rukopisu a s tým spojený lexikologickolexikografický výskum) – 2. etapa. Mgr. Alexandra Jarošová, CSc., 2005 – 2007
(Projekt VEGA č. 2/5038/27)
[5] Vývinové tendencie v slovenskom pravopise, jazyková kultúra a odborná
terminológia. PaedDr. M. Považaj, CSc. 2005 – 2007 (Projekt VEGA č. 2/5041/27)
[6] Ortoepický slovník slovenčiny. Prof. S. Ondrejovič, DrSc. 2006 – 2008 (Projekt
VEGA č. 2/3062/27)
[7] Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 7 (Z). PhDr. M. Majtán, DrSc. 2005 –
2007 (Projekt VEGA 2/5039/27)
[8] Etymologický výskum slovenskej lexiky – 1. etapa. PhDr. Ľ. Králik, CSc. 2005 –
2007. (Projekt VEGA č. 2/5040/27)
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[9] Slovník slovenských nárečí. 3. zv. PhDr. M. Smatana, CSc. 2005 – 2007 (Projekt
VEGA č. 2/5037/27)
[10]

Slovanský jazykový atlas. Prom. fil. A. Ferenčíková, CSc. 2005 – 2007

(Projekt VEGA č. 2/5036/27)
[11]

Budovanie paralelných korpusov (slovensko-chorvátsky a slovensko-ruský

korpus). RNDr. R. Garabík. 2005 – 2007 (Projekt VEGA č. 2/5035/27)
[12]

Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny. prof. PhDr. Juraj

Dolník, DrSc. 2006 – 2008 (Projekt VEGA č. 2/6119/27)
[13]

Pramene k dejinám slovenčiny. 3 PhDr. Rudolf Kuchar, DrSc., 2006 – 2007

(Projekt VEGA č. 2/6146/27)
[14]

Diachrónne aspekty súčasnej slovenskej náboženskej terminológie.

Zástupkyňa vedúceho projektu A. Szabová, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity,
2006 – 2008 (Projekt VEGA č. 1/3726/26)
[15]

Slovník súčasného slovenského jazyka – 3. etapa (Koncipovanie a

redigovanie slovníkových hesiel, postredakčná a editačná príprava rukopisu a s
tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Mgr. A. Jarošová, CSc. 2008 –
2010 (Projekt VEGA č. 2/0007/08)
[16]

Konfrontačný výskum slovnej zásoby slovenčiny a češtiny a jazyková

kultúra. PaedDr. M. Považaj, CSc. 2008 – 2010 (Projekt VEGA č. 2/0078/08)
[17]

Etymologický výskum slovenskej lexiky – 2. etapa. PhDr. Ľ. Králik, CSc.

2008 – 2010 (Projekt VEGA č. 2/0129/08)
[18]

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch (2/0021/28). PhDr. I.

Valentová, PhD. 2008 – 2010 (Projekt VEGA č. 2/0021/28)
[19]

Slovník slovenských nárečí – tretí zväzok. PaedDr. M. Smatana, CSc. 2008 –

2010 (Projekt VEGA č. 2/0028/08)
[20]

Slovanský jazykový atlas. Prom. fil. A. Ferenčíková, CSc. 2008 – 2010

(Projekt VEGA č. 2/0076/08)
[21]

Kázne Petra Trnovského. PhDr. R. Kuchar, DrSc. 2008 – 2009 (Pozn.:

Projekt bol r. 2008 zavŕšený.) (Projekt VEGA č. 2/0064/08)
[22]

Konfrontačný výskum kolokácií v slovenčine a v nemčine. Prof. P. Ďurčo,

DrSc. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zástupkyňa
vedúceho projektu M. Šimková, 2008 – 2010 (Projekt VEGA č. 1/0006/08)
[23]

Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry. Prof. Juraj Dolník, DrSc.

2009 – 2011 (Projekt VEGA č. 2/0152/09)
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[24]

Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej

terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov.
PhDr. Jana Levická, CSc. 2009 – 2011 (Projekt VEGA č. 2/0091/09)
[25]

Slovanský jazykový atlas – odraz prirodzeného vývinu jazyka. Prom. fil. A.

Ferenčíková, CSc. 2011 – 2013 (Projekt VEGA č. 2/0163/11)
[26]

Slovník súčasného slovenského jazyka – 4. etapa (Koncipovanie a

redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický
výskum). Mgr. A- Jarošová, CSc. 2011 – 2013 (Projekt VEGA č. 2/0018/11)
[27]

Etymologický výskum slovenskej lexiky – 3. etapa PhDr. Ľ. Králik, CSc.

2011 – 2014 (Projekt VEGA č. 2/0095/11)
[28]

Jazykovo-komunikačné správanie mládeže na Slovensku a v Maďarsku v

situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny. prof. PhDr.
S. Ondrejovič, DrSc. 2009 – 2011 (Projekt VEGA č. 2/0093/2009)
[29]

Konfrontačný výskum slovnej zásoby slovenčiny a češtiny a jazyková

kultúra – 2. etapa. PaedDr. M. Považaj, CSc. 2011 – 2013 (Projekt VEGA č.
2/0076/11)
[30]

Slovník slovenských nárečí. PaedDr. M. Smatana, CSc. 2011 – 2013 (Projekt

VEGA č. 2/0103/11)
[31]

Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine.

Spoluriešiteľka PhDr. M. Šimková 2011 – 2013 (Projekt VEGA č. 1/0947/11)
[32]

Slovník slovenských anojkoným

(vodných, terénnych a chotárnych

názvov, speleoným, hodoným a skupín objektov, ktoré nie sú určené na bývanie).
PhDr. Iveta Valentová, PhD. 2011 – 2013 (Projekt VEGA č. 2/0071/11)

ii. Zoznam domácich vedeckých konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou

[1] Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra – Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV. Častá-Papiernička 17. – 18. 10. 2007. Počet
účastníkov 42, odznelo 18 referátov.
[2] 100. výročie narodenia Henricha Barteka (1907 – 1986). Jazykovedný ústav Ľ.
Štúra – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Bratislava 27. 3. 2007. Odznelo
11 referátov, počet účastníkov 19.
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[3] Optimalizácia gramatického aparátu v lexikografickej praxi. Prešov 11. 3. – 14.
3. 2008. Pracovné stretnutie redaktoriek a editoriek Slovníka súčasného slovenského
jazyka (projekt VEGA 2/0007/08) s riešiteľkami projektu Verbálny aspekt a modálne
verbá v slovenčine (VEGA 1/0625/08). Celkový počet účastníkov 8, z toho 5 z JÚĽŠ
SAV.
[4] Optimalizácia metajazykových zápisov lexikálnych jednotiek a gramatického
aparátu v lexikografickej praxi. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Bratislava 20. 5.
– 30. 5. 2008.
súčasného

Pracovné stretnutie redaktorsko-autorského kolektívu Slovníka

slovenského

jazyka,

pracovníkov

oddelenia

jazykovej

kultúry

a terminológie, fonológov a morfologičiek Celkový počet účastníkov 28, z toho 25
z JÚĽŠ SAV.
[5] 100. výročie narodenia Eugena Jónu. Domáca konferencia. Jazykovedný ústav Ľ.
Štúra SAV – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Bratislava 21. 4. – 21. 4.
2009. Počet účastníkov 60.
[6] Významné životné jubileum Milana Majtána. Domáca konferencia. Jazykovedný
ústav Ľ. Štúra SAV – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Bratislava 14. 10.
2009. Počet účastníkov 46.
[7] Významné životné jubileum Jána Bosáka. Domáca konferencia. Jazykovedný ústav
Ľ. Štúra SAV – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Bratislava 15. 10. 2009.
Počet účastníkov 32.
[8] Vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej,
CSc. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV.
Univerzitná knižnica v Bratislave 7. 1. 2010. Počet účastníkov 39.
[9] Vedecký

seminár

pri

príležitosti

životného

jubilea

Františka

Mika..Spoluorganizátor: Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV. Bratislava 12. 4. 2010.
Počet účastníkov 44.
[10]

Neologizmy v terminológii marketingu. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

Dom Európskej únie, Bratislava 28. 4. 2010. Počet účastníkov 25.
[11]

Vedecký seminár venovaný 90. výročiu narodenia prof. PhDr. Jozefa

Mistríka, DrSc. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Slovenská jazykovedná
spoločnosť pri SAV. Bratislava 9. 6. 2011. Počet účastníkov 28.
[12]

Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV –

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Častá-Papiernička 14. 11 – 16. 11. 2011.
Počet účastníkov 48.
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iii. Zoznam domácich časopisov vydávaných organizáciou

[1] Jazykovedný časopis – orientuje sa na problematiku všeobecnej jazykovedy a na teóriu a
metodológiu jazykovedy, vychádza 2-krát ročne. Hlavný redaktor J. Bosák, výkonná
redaktorka G. Múcsková.

[2] Slovenská reč – časopis pre výskum slovenského jazyka, vychádza 6-krát ročne. Hlavný
redaktor S. Ondrejovič, výkonná redaktorka J. Wachtarczyková.

[3] Kultúra slova – vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu,
vychádza 6-krát ročne. Hlavný redaktor M. Považaj, výkonná redaktorka S. Mislovičová.

iv. Zoznam zborníkov z domácich vedeckých konferencií vydaných organizáciou

[1] Tradícia v slove, slovo v tradícii. (Inšpiratívny Jozef R. Nižnanský). Zost. Ľubica
Dvornická – Miloslav Smatana. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied 2007. 312 s. ISBN 978-80-224-0983-4.
[2] Ľudovít Štúr a reč slovenská. Prednášky z konferencie konanej 13. – 14. júna 2006
v Bratislave. Ed. Slavomír Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied 2007. 189 s. ISBN 978-80-224-0987-2.
[3] Jazykovedný zápisník, bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, 2003 –
2005. Zost. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri
SAV [2007], roč. 22 – 24. 55 s.
[4] Pramene k dejinám slovenčiny. 3. Zost. Rudolf Kuchar – Iveta Valentová. Bratislava:
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2008. 264 s. + 32 s. obrazovej prílohy.
ISBN 978-80-224-1006-9.
[5] Z histórie lexiky staršej slovenčiny. Zost. Milan Majtán – Tatiana Laliková.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2008. 231 s. ISBN 978-80224-1009-0.
[6] Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej
konferencie konanej 9. – 10. septembra 2004 v Bratislave. Ed. Matej Považaj.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2009. 215 s. ISBN 978-80224-1052-6.
[7] Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Zborník materiálov z vedeckej
konferencie konanej 18. – 19. mája 2006 v Bratislave. Ed. Matej Považaj. Bratislava:
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2009. 211 s. ISBN 978-80-224-11066.
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[8] Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Jazykovedné štúdie. XXVIII. Ed.
Katarína Balleková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010.
391 s. ISBN 978-80-224-1171-4.

•

Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie/
postavenie v rámci Európy

i. Zoznam pozvaných/kľúčových/plenárnych prednášok na medzinárodných
konferenciách (doložiť pozývacím listom alebo programom)

[1] DOLNÍK, Juraj: Translatologická transpozícia a kreácia. Nitra, Filozofická fakulta
UKF. 19. 3. 2007.
[2] DOLNÍK, Juraj: Sprachvergleich mit Bezug auf Präferenztheorie. Piešťany, FIF
UCM. 26. 6. 2007.
[3] BUZÁSSYOVÁ, Klára: Slovník súčasného slovenského jazyka: východiská a
princípy jeho spracovania. Pozvaná prednáška (spolu s A. Jarošovou a

S.

Ondrejovičom) pre predstaviteľov slovenskej inteligencie v Maďarsku, maďarských
slovakistov a slavistov a maďarských lexikografov. Slovenský inštitút. Budapešť 7. 3.
2007.
[4] BUZÁSSYOVÁ, Klára: Sémantické a štylistické aspekty obmedzeného hniezdovania
vo výkladovom slovníku.

Príspevok pracovnom stretnutí lexikografov v rámci

prioritnej témy spolupráce medzi AV ČR a SAV Princípy a metódy tvorby
výkladového slovníku. Ústav pro jazyk český AV ČR. Praha 5. 6. 2007.
[5] JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka: problémy a riešenia
I. Pozvaná prednáška. Jazykovědné sdružení České republiky, Pražský lingvistický
kroužek. Praha 23. 4. 2007.
[6] JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka. Pozvaná prednáška
pre pracovníkov Ústavu pro jazyk český AV ČR. Praha 4. 6. 2007.
[7] JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka: problémy a riešenia
II. Pozvaná prednáška. Jazykovědné sdružení České republiky, Pražský lingvistický
kroužek. Praha 19. 11. 2007.
[8] ONDREJOVIČ, Slavomír: Špecifiká jazykovolegislatívnej situácie v Českej republike
a v Slovenskej republike. In: Česko-slovenské vzťahy 2007. Praha 19. 4. 2007.
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[9] ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk v Budapešti. In: Redakcia Slovenských
novín v Budapešti. 2. 8. 2007.
[10]

ONDREJOVIČ, Slavomír: V tieni Babylonskej veže. In: Jazyky v menšinovom

prostredí II. Békešská Čaba 1. 9. 2007.
[11]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Ladislav Adalbert Arany a slovenská jazykoveda.

In: Laszló Adalbert Arany. Rožnava 15. 9. 2007.
[12]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Diskusný príspevok o vyučovaní cudzích jazykov

na Slovensku. Zasadnutie EFNIL-u v Rige 11. – 13. 11. 2007.
[13]

BOSÁK, Ján: Spoločné dynamické tendencie v slovanských jazykoch.

Uniwersytet Slaski – Instytut Jezyka Polskiego. Katowice 8. apríla 2008 (pre poľskú
jazykovednú spoločnosť).
[14]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Slovník súčasného slovenského jazyka. (Z aspektu

koncepcie a organizačných prác na tomto diele). Prednáška na odbornom seminári
o novom slovníku slovinského jazyka organizovanom Inštitútom slovinského jazyka
Frana Ramovša Slovinskej akadémie vied a umení. Ľubľana 23. – 24. 10. 2008.
[15]

ŠEBESTOVÁ, Anna: Spracovanie terminológie v Slovníku súčasného

slovenského jazyka A – G (Processing of Terminology in the Dictionary of
Contemporary Slovak Language). XVIII. svetový kongres prekladateľov FIT. Šanghaj
4. – 8. augusta 2008.
[16]

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Neslovanské výpožičky z tematickej oblasti

poľnohospodárstvo

v Slovanskom

jazykovom

atlase.

Prednáška

na

XIV.

medzinárodnom zjazde slavistov. Ochrid 10. – 16. 9. 2008.
[17]

ŽIGO, Pavol: Slovanský jazykový atlas – obraz prirodzeného vývinu jazyka =

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas – obraz jestestvennogo razvitija jazyka.
Prednáška na XIV. medzinárodnom zjazde slavistov. Ochrid 10. – 16. 9. 2008.
[18]

BOSÁK, Ján: Jazykové varianty ako reálny výstup prirodzenej komunikácie.

Konferencia Odkazy a výzvy modernej komunikácie. Banská Bystrica 23. – 24. 9.
2009.
[19]

DOLNÍK, Juraj: Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry. Prednáška v

Inštitúte slavistiky univerzity v Regensburgu, 4. október 2009.
[20]

GARABÍK, Radovan – MAJCHRÁKOVÁ, Daniela – DIMITROVA, Ludmila:

Comparing Bulgarian and Slovak Multext-East morphology tagset. Vedecká
konferencia Organisation and development of digital lexical resources. Kyjev 2. – 3. 2
2009.
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[21]

GARABÍK, Radovan – ŠPIRUDOVÁ, Jana: Design of a New Slovak-Czech

Lexical Database. Medzinárodný workshop Metalanguage and encoding scheme
design for digital lexicography (Innovative solutions for lexical entry design in Slavic
lexicography) v rámci projektu MONDILEX. Bratislava 15. – 17. 4. 2009.
[22]

GARABÍK, Radovan – MAJCHRÁKOVÁ, Daniela – DIMITROVA, Ludmila:

Comparing Bulgarian and Slovak Multext-East morphology tagset. Vedecká
konferencia Organisation and development of digital lexical resources. Kyjev 2. – 3. 2
2009.
[23]

GARABÍK, Radovan – ŠPIRUDOVÁ, Jana: Design of a New Slovak-Czech

Lexical Database. Medzinárodný workshop Metalanguage and encoding scheme
design for digital lexicography (Innovative solutions for lexical entry design in Slavic
lexicography) v rámci projektu MONDILEX. Bratislava 15. – 17. 4. 2009.
[24]

GARABÍK,

Radovan

–

ĎURČO,

Peter

–

ĎURČO,

Matej

–

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Dictionary of Slovak Collocations. Vedecká konferencia
Representing Semantics in Digital Lexicography. Varšava 28. 6. 2009 – 1. 7. 2009.
[25]

GARABÍK, Radovan – DIMITROVA, Ludmila – ŠIMKOVÁ, Mária: Design

of a multilingual terminology database prototype. Vedecká konferencia Representing
Semantics in Digital Lexicography. Varšava 28. 6. 2009 – 1. 7. 2009.
[26]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Deskriptívna a normatívna dimenzia slovníka

súčasného slovenského jazyka. Medzinárodné vedecké sympózium Slovanské jazyky
a kultúry v súčasnom svete. Moskva 24. – 26. 3. 2009.
[27]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Aktuálne problémy a postupy lexikografickej práce

(spracovanie regionalizmov a proprií). Pracovné stretnutie v rámci prioritnej témy
spolupráce AV ČR a SAV Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka (2009 –
2011). Praha 26. 11. 2009.
[28]

JANOČKOVÁ,

Nicol:

Lexikálne

inovácie

vyvolané

gramatickými,

štruktúrnymi a pragmatickými činiteľmi (na materiáli prefixálnych slovies). In:
Slavjanskije jazyky i kuľtury v sovremennom mire. Medzinárodné vedecké
sympózium. Moskva 24. – 26. 3. 2009.
[29]

LEVICKÁ, Jana – BALCAROVÁ, Dorota: Slovak Terminology Database.

XVII European Symposium on Languages for Specific Purposes. Aarhus, Dánsko 16.
– 21. 8. 2009.
[30]

LEVICKÁ, Jana: Nové metódy a trendy v oblasti terminológie. 4. konferencii

Slovenskej terminologickej siete. Bratislava 4. 12. 2009.
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[31]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Nové trendy v slovenskej terminológii v novom

tisícročí. 4. konferencia Slovenskej terminologickej siete. Bratislava 4. 12. 2009.
[32]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Moderné trendy v rozvoji slovenského jazyka.

Medzinárodná konferencia Efektívne vo výučbe slovenčiny a odborných predmetov
pre krajanov. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. ModraHarmónia 23. a 24. 11. 2009.
[33]

ONDREJOVIČ,

Slavomír:

Sprachsituation

und

Sprachpolitik

in

der

Slowakischen Republik. Zasadnutie EFNIL-u. Dublin 4. – 8. 11. 2009.
[34]

ŠIMKOVÁ, Mária: Design of a multilingual terminology database.

Medzinárodný workshop Metalanguage and encoding scheme design for digital
lexicography (Innovative solutions for lexical entry design in Slavic lexicography) v
rámci projektu MONDILEX. Bratislava 15. – 17. 4. 2009.
[35]

ŠIMKOVÁ, Mária: Ekvivalencia konštitutívnych častíc a/alebo ich významov

v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu. Konferencia
projektu InterCorp. Ústav Českého národného korpusu FF UK, Praha 17. – 19. 9.
2009.
[36]

ŠIMKOVÁ, Mária – ĽOS, Miroslav: Frequency of Words and Forms in

Contemporary Slovak (Based on the Slovak National Corpus). Medzinárodná
konferencia Slovko – NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research,
SNK JÚĽŠ SAV, Smolenice 25. – 27. 11. 2009.
[37]

ŽIGO, Pavol: Konvergencie a divergencie v staršom období vývinu slovenčiny

a češtiny. Rudolf Šrámek a onomastika. Vedecká konferencia k významnému
životnému jubileu prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., a k 90. výročiu Masarykovej
univerzity. Brno 22. 1. 2009.
[38]

ŽIGO,

Pavol:

Oponentúra

koncepcie

kartografovania

substantívnych

deklinačných sústav v nárečiach slovanských jazykov. Zasadnutie Medzinárodnej
komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Minsk
31. 8. – 6. 9. 2009.
[39]

ŽIGO, Pavol: Zjednocovanie koncepcie kartografovania pronominálnych a

substantívnych deklinačných sústav v nárečiach slovanských jazykov. Zasadnutie
gramatickej komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte
slavistov. Skopje 14. – 17. 10. 2009.
[40]

BALÁŽOVÁ, Ľubica: Zdrobneniny vo výkladovom slovníku (tradícia

a pohyb). Konferencia Česká a slovenská výkladová lexikografie na počátku 21.

46
století v rámci prioritnej témy spolupráce medzi AV ČR a SAV Princípy a metódy
tvorby výkladového slovníka. Praha (Česko) 21. – 23. 9. 2010.
[41]

BOSÁK,

Ján:

Stratifikácia

slovenčiny

podľa

profesora

Horeckého.

Medzinárodná konferencia Človek a jeho jazyk venovaná 90. výročiu narodenia
profesora Jána Horeckého. Smolenice 20. – 22. 1. 2010.
[42]

BUZÁSSYOVÁ,

Klára:

Trvale

inšpirujúce

podnety

terminologických

výskumov Jána Horeckého. Medzinárodná konferencia Človek a jeho jazyk venovaná
90. výročiu narodenia profesora Jána Horeckého. Smolenice 20. – 22. 1. 2010.
[43]

BUZÁSSYOVÁ,

Klára:

K aspektom

tvorenia

lexém

s prefixom

ne-

(nominácia, lexikalizácia, pragmatické komponenty). Konferencia Česká a slovenská
výkladová lexikografie na počátku 21. století v rámci prioritnej témy spolupráce
medzi AV ČR a SAV Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Praha (Česko)
21. – 23. 9. 2010.
[44]

DOLNÍK, Juraj: Folgen der nahen Verwandtschaft des Tschechischen und

Slowakischen. Technická univerzita Drážďany (Nemecko) 18. – 20. 4. 2010.
[45]

DOLNÍK, Juraj: Minulosť jazyka v jeho prítomnosti a budúcnosti. Univerzita

Ústí nad Labem (Česko) 1. – 3. 9. 2010.
[46]

FERENČÍKOVÁ Adriana: Geografický pohľad na niektoré názvy rastlín

odvodené od názvov zvierat. Medzinárodná konferencia Človek a jeho jazyk 2010
venovaná 90. výročiu narodenia prof. Jána Horeckého. Smolenice 20. – 22. 1. 2010.
[47]

GAJDOŠOVÁ,

Katarína:

Funkcie

českých

jazykových

prostriedkov

v prehovoroch respondentov v Slovenskom hovorenom korpuse. Medzinárodná
konferencia Vidy jazyka a jazykovedy venovaná doc. M. Sokolovej. Prešov 20. – 21.
5. 2010.
[48]

GARABÍK, Radovan: Slovak National Corpus and its corpus linguistic

resources. Vedecká konferencia SLAVICORP 2010. Varšava (Poľsko) 22. – 24. 11.
2010.
[49]

GARABÍK, Radovan: Some Ideas on Using Grid Infrastructure for Natural

Language Processing. Vedecká konferencia GCCP2010. Bratislava 8. – 9. 11. 2010.
[50]

HAŠANOVÁ, Jana – JANOČKOVÁ, Nicol: Sloveso ako lexikografická

výzva. Konferencia Česká a slovenská výkladová lexikografie na počátku 21. století
v rámci prioritnej témy spolupráce medzi AV ČR a SAV Princípy a metódy tvorby
výkladového slovníka. Praha (Česko) 21. – 23. 9. 2010.
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[51]

JANOČKOVÁ, Nicol: Gramatika v slovníku a slovník (aj) pre gramatiku (na

príklade spracovania biaspektuálnych slovies v Slovníku súčasného slovenského
jazyka). Medzinárodná konferencia Vidy jazyka a jazykovedy venovaná doc. M.
Sokolovej. Prešov 20. – 21. 5. 2010.
[52]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Problémy lexikografického zachytenia ustálených

prirovnaní. Konferencia Česká a slovenská výkladová lexikografie na počátku 21.
století v rámci prioritnej témy spolupráce medzi AV ČR a SAV Princípy a metódy
tvorby výkladového slovníka. Praha (Česko) 21. – 23. 9. 2010.
[53]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Koncept lexikálnej normy v kontexte slovenskej

lexikografickej kritiky. Referát na rozšírenom zasadnutí lexikologicko-lexikografickej
komisie Medzinárodného komitétu slavistov. Grodno (Bielorusko) 2. – 3. 10. 2010.
[54]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Aspekty idiomatickosti – medzi terminológiou

a frazeológiou. Medzinárodná konferencia Človek a jeho jazyk venovaná 90. výročiu
narodenia profesora Jána Horeckého. Smolenice 20. – 22. 01. 2010.
[55]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Prípony -ák a -ár v kontexte lexikálnej variantnosti.

Medzinárodná konferencia Vidy jazyka a jazykovedy venovaná doc. M. Sokolovej.
Prešov 20. – 21. 5. 2010.
[56]

KOPECKÁ, Martina: Poľské prevzatia v predspisovnej slovenčine. XX.

kolokvium mladých jazykovedcov. Častá-Papiernička 25. 11. 2010.
[57]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Morfológia, lexika, syntax

a členenie vety

v slovenskom jazyku. Prednáška pre slovenských prekladateľov Európskeho
parlamentu, Európskej komisie a Súdneho dvora v Luxemburgu (Luxembursko) 30. 6.
2010 (na pozvanie Európskeho parlamentu).
[58]

MÚCSKOVÁ, Gabriela: Zmeny v stavbe, vývine a fungovaní nárečia

v súčasnej jazykovej

situácii (na príklade spišského nárečia).

Konferencia

Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Opava (Česko) 22. – 24. 6.
2010.
[59]

MÚCSKOVÁ, Gabriela: Status jazyka z hľadiska jazykového plánovania

v podmienkach slovenskej jazykovej situácie. Medzinárodná konferencia Človek
a jeho jazyk venovaná 90. výročiu narodenia profesora Jána Horeckého. Smolenice
20. – 22. 1. 2010.
[60]

ONDREJOVIČ,

Slavomír:

Jazyk,

možnosti

jeho

regulovania

a moc.

Zasadnutie komisie pre spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov vo
Varne. Univerzita v Šumene (Bulharsko) 13. – 15. 9. 2010.
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[61]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, jazyky a nové technológie. 8. výročné

zasadanie EFNILu a konferencia. Solún 2. – 5. 11. 2010.
[62]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Niekoľko zastavení s profesorom Jánom Horeckým.

Medzinárodná konferencia Človek a jeho jazyk venovaná 90. výročiu narodenia
profesora Jána Horeckého. Smolenice 20. – 22. 1. 2010.
[63]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Ešte raz ku kauze -ar, -areň. Medzinárodná

konferencia Vidy jazyka a jazykovedy venovaná doc. M. Sokolovej. Prešov 20. – 21.
5. 2010.
[64]

ŠIMKOVÁ, Mária: Word Frequency Lists of Synchronic Written and Spoken

Slovak Language (Based on the Slovak National Corpus). Vedecká konferencia
SlaviCorp. Ústav polonistiky Varšavskej univerzity, Nadácia pre poľský jazyk
a Národný korpus poľského jazyka, Varšava (Poľsko) 22. – 23. 11. 2010.
[65]

ŠIMKOVÁ, Mária: Kolokabilita istotných častíc v slovenčine a češtine

(korpusovolingvistická

analýza).

Medzinárodná

konferencia

Vidy

jazyka

a jazykovedy venovaná doc. M. Sokolovej. Prešov 20. – 21. 5. 2010.
[66]

WACHTARCZYKOVÁ, Jana: Podoby synergie a samoregulácie v jazyku

a slovenskej jazykovede včera a dnes. Medzinárodná konferencia Človek a jeho jazyk
venovaná 90. výročiu narodenia profesora Jána Horeckého. Smolenice 20. – 22. 1.
2010.
[67]

ŽIGO, Pavol: Deutsche Ausgangsformen der Ortsnamen aus dem slowakischen

Gebiet. XXV. namenkundliches Symposium Kals am Grossglockner. Rakúsko 10. –
13. 6. 2010.
[68]

ŽIGO, Pavol: Zasadnutie Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový

atlas, 26. 9. – 3. 10. 2010, Sofia (Bulharsko): Redigovanie pravidelného zväzku
hláskoslovnej série projektu – Striednice za praslovanské e (vydáva ruská národná
komisia).
[69]

ŽIGO, Pavol: Zasadnutie Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový

atlas, 14. 11. – 18. 11. 2010, Ľubľana (Slovinsko): Redigovanie pravidelného zväzku
hláskoslovnej série projektu – Striednice za praslovanské u, i, y (vydáva slovinská
národná komisia).
[70]

ŽIGO, Pavol: Konfigurácie jazykových areálov z typologického hľadiska.

Vidy jazyka a jazykovedy. Medzinárodná konferencia Vidy jazyka a jazykovedy
venovaná doc. M. Sokolovej. Prešov 20. – 21. 5. 2010.
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[71]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Hromadnosť (kolektívnosť) a individuálnosť ako

jazykové a sociálne kategórie. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte.
Smolenice 21. – 23. 11. 2011.
[72]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Projekt súčasného slovenského jazyka v rámci bloku

Súčasné trendy v lingvistike. In: Slovakistika v zborníkoch Studia Academica Slovaca
pri príležitosti 40. zväzku SAS a 90. výročia narodenia prof. Jozefa Mistríka, DrSc.
Inštitút pre verejnú správu. Bratislava 18. 8. 2011.
[73]

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Slovotvorná problematika v 4. zväzku lexikálno-

slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo). In: I.
slovenský slavistický kongres. Bratislava 26. – 28. 10. 2011.
[74]

GARABÍK, Radovan: Paralelný slovensko-český korpus. In: Konfrontační

popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační
koexistence). Třešť 7. 7. 2011.
[75]

JANOČKOVÁ, Nicol: Systémové a (kon)textové dimenzie slovotvorne

motivovaných slovies v slovenčine: In: Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst.
Poznań 16. 5. – 20. 5. 2011.
[76]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka – synergia

tradície a inovácií. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny
Ústavu pro jazyk český). Praha 1. – 3. 6. 2011.
[77]

KARČOVÁ, Agáta: Výslovnostné realizácie dvojhlásky ô v súčasných

hovorených prejavoch na báze Slovenského hovoreného korpusu. In: Korpusová
lingvistika 2011. Praha 22. – 24. 9. 2011.
[78]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyková situácia a jazyková politika na Slovensku

v medzinárodnom (slovanskom) kontexte. In: Jazykové právo a slovanské jazyky.
Praha 26. –27. 5. 2011.
[79]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyková situácia a jazyková politika druhé dejstvo.

In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Smolenice 21. – 23. 9. 2011.
[80]

ŠIMKOVÁ, Mária: Ekvivalencia epistemických častíc v slovensko-českom

paralelnom korpuse. In: Slovko 2011. Modra 20. – 21. 10. 2011.
[81]

ŠIMKOVÁ, Mária: Manuálna a korpusová analýza korešpondencie (úvahy na

báze korešpondencie I. Kadlečíka s L. Vaculíkom). In: Korespondenční texty a jejich
lingvistické využití. Ústav českého jazyka Filozofickej fakulty Masarykovej
iniverzity. Brno 23. 11. 2011.

50
[82]

ŠIMKOVÁ, Mária: Podobnosti a rozdiely dvoch blízkopríbuzných jazykov (na

báze jazykových korpusov a frekvencií). In: Korpusová lingvistika 2011. Ústav
Českého národného korpusu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Praha 22. – 24.
9. 2011.
[83]

VALENTOVÁ, Iveta: Poznámky k rozdielom medzi prezývkou a funkčným

členom živého mena individuálnou charakteristikou. In: 18. slovenská onomastická
konferencia. Prešov 12. – 14. 9. 2011.
[84]

WACHTARCZYKOVÁ, Jana: Podoba a povaha názvov lyžiarskych stredísk

na Slovensku. In: 18. slovenská onomastická konferencia. Prešov 12. – 14. 9. 2011.
[85]

ŽIGO, Pavol: Prínos Slovanského jazykového atlasu pre súčasnú jazykovedu.

In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha 1. – 3. 6. 2011.
[86]

ŽIGO, Pavol: Slavistická tematika vo výskume Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra

SAV. In: I. slovenský slavistický kongres. Bratislava 26. – 28. 10. 2011.
ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov medzinárodných konferencií, prípadne boli poverení
vedením sekcií na takýchto podujatiach. Uveďte meno pracovníka a názov
podujatia

[1] Ľ. Balážová
[2] K. Gajdošová – 2-krát
[3] R. Garabík – 4-krát
[4] B. Chocholová – 9-krát
[5] A. Jarošová – 8-krát
[6] A. Karčová
[7] A. Krauszová
[8] J. Levická
[9] M. Majtán
[10]

D. Majchráková – 3-krát

[11]

G. Múcsková – 7-krát

[12]

S. Ondrejovič – 4-krát

[13]

M. Šimková – 6-krát

[14]

A. Ramšáková

[15]

I. Valentová – 4-krát

[16]

T. Vančo
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[17]

J. Vrábľová

[18]

P. Žigo – 2-krát

17. slovenská onomastická konferencia. Trnava 12. – 14. septembra 2007 – M. Majtán, I.
Valentová, P. Žigo
XVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Liptovská osada, 7. – 9. 11. 2007 – B. Chocholová,
G. Múcsková
Slovko 2007. Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní. Bratislava 25.
– 27. 10. 2007 – R. Garabík, A. Jarošová, J. Levická, M. Šimková
Komplexný opis lexikálnej zásoby v kontexte informačnej spoločnosti. Praha 4. – 6. júna
2007 – A. Jarošová
Slovenská terminologická sieť. Bratislava 19. október 2007 – A. Jarošová
Slovenská terminologická sieť. 2. konferencia. Bratislava 19. máj 2008 – A. Jarošová
Slovenská terminologická sieť. Zasadnutie riadiaceho výboru (Steering Committee).
Bratislava 30. september 2008 – A. Jarošová
Slovenská terminologická sieť. 3. konferencia. Luxemburg 17. október 2008 – A. Jarošová
Metódy a princípy tvorby výkladového slovníka. Bratislava 29. mája 2008 – B. Chocholová,
A. Jarošová, G. Múcsková, M. Šimková
XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov. Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008 – B.
Chocholová, G. Múcsková
História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. 100. výročie narodenia Jozefa
Štolca. Bratislava 22. 5. 2008 – B. Chocholová, G. Múcsková, S. Ondrejovič
Akademik Ľudovít Novák – tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ Slovenskej
akadémie vied a umení. Bratislava 25. 9. 2008 – B. Chocholová, G. Múcsková, S.
Ondrejovič
Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Medzinárodná konferencia na počesť K. Buzássyovej. Modra
11. 3. – 12. 3.2009 – Ľ. Balážová, K. Gajdošová, B. Chocholová, M. Šimková
Slovko 2009. V. medzinárodná konferencia v oblasti počítačového spracovania prirodzeného
jazyka a korpusovej lingvistiky. Smolenice 25. 11. – 27. 11. 2009 – K. Gajdošová, R.
Garabík, D. Majchráková, M. Šimková, T. Vančo
Metajazyk a návrh kódovania štruktúry v digitálnej lexikografii (Inovatívne riešenia štruktúry
slovníkového hesla v slovanskej lexikografii). Bratislava, 15. 4. – 16. 4. 2009 – R.
Garabík, A. Karčová, D. Majchráková, M. Šimková
XIX. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Harmónia 18. 11. – 20. 11. 2009 – B.
Chocholová, G. Múcsková, A. Ramšáková
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Človek a jeho jazyk. Medzinárodná konferencia na počesť profesora Jána Horeckého.
Smolenice 20. 1. – 22. 1. 2010 – S. Ondrejovič, M. Šimková
Výskum slovenských osobných mien. Bratislava 17. 5. – 19. 5. 2010 – I. Valentová
Vincent Blanár – nestor jazykovedy, zakladateľ modernej slovenskej onomastiky. Bratislava
8. 12. 2010 – I. Valentová, P. Žigo
XX. kolokvium mladých jazykovedcov. Častá-Papiernička 24. 11. – 26. 11. 2010 – B.
Chocholová, G. Múcsková
Slovko 2011. VI. medzinárodná konferencia v oblasti počítačového spracovania prirodzeného
jazyka a mnohojazyčnosti. Modra, 20. 10. – 22. 10. 2011 – R. Garabík, D. Majchráková
XXI. kolokvium mladých jazykovedcov. Šachtičky pri Banskej Bystrici 30. 11. – 2. 12. 2011
– B. Chocholová
Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Praha 21. 9. – 23. 9. 2010
– A. Jarošová
Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Smolenice 21. 9. – 23. 9. 2011 – A.
Krauszová, S. Ondrejovič, J. Vrábľová
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Prešov 12. 9. –
14. 9. 2011 – I. Valentová

iii. Zoznam

zamestnancov

organizácie,

ktorí

boli

členmi

významných

medzinárodných vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád
vedeckých časopisov a pod.)

(Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR)
[1] J. Bosák a) predseda Medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky pri
Medzinárodnom komitéte slavistov, b) člen Slovenského komitétu slavistov – do r.
2010.
[2] K. Buzássyová: a) členka Medzinárodnej lexikologicko-lexikografickej komisie pri
MKS a b) členka Medzinárodnej komisie pre výskum tvorenia slov v slovanských
jazykoch pri MKS – do r. 2009.
[3] M. Dolník: člen Societas Linguistica Europea, Österreichische Sprachgesellschaft.
[4] A. Ferenčíková: a) členka Komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom
komitéte slavistov, b) členka medzinárodnej redakčnej rady Slovanského jazykového
atlasu, c) vedúca Slovenskej národnej komisie Slovanského jazykového atlasu.
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[5] N. Janočková: členka Medzinárodnej komisie pre výskum tvorenia slov v slovanských
jazykoch pri Medzinárodnom komitéte slavistov.
[6] A. Jarošová: a) členka Európskej asociácie lexikografov EURALEX (European
Association for Lexicography), b) Medzinárodná lexikologicko-lexikografická
komisia pri Medzinárodnom komitéte slavistov, c) členka riadiaceho výboru
Slovenskej terminologickej siete.
[7] Ľ. Králik: a) člen Medzinárodnej komisie pre slovanskú etymológiu pri
Medzinárodnom komitéte slavistov, b) člen Slovenského komitétu slavistov, c) člen
Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte
slavistov.
[8] M. Majtán: člen Medzinárodnej komisie slovanskej onomastiky pri MKS (do r.
2011).
[9] S. Ondrejovič: a) člen spoločnosti Societas Linguistica Europaea (Viedeň),
b) člen Medzinárodnej sociolingvistickej asociácie (International Sociolinguistic
Association INSOLICO – Sofia), c) člen Krúžku pre dejiny jazykovedy (Kreis der
Geschichte der Sprachwissenschaft – Münster), d) člen Medzinárodnej fonetickej
spoločnosti (International Society of Phonetics – Praha), e) člen Spoločnosti
aplikovanej lingvistiky VERBAL (Verband für angewandte Linguistik – Viedeň).
f) člen Slovak Studies Association – USA, g) člen Európskej federácie národných
jazykovedných inštitúcií (EFNIL), h) člen Medzinárodnej komisie pre slovanské
spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov, i) člen Slovak Studies
Society.
[10]

P. Žigo: a) člen Komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom

komitéte slavistov, b) člen Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas pri
Medzinárodnom komitéte slavistov, c) predseda Počítačovej sekcie pre Slovanský
jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov.
(Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí)
[11]

J. Bosák: člen výkonného výboru medzinárodného slavistického projektu

Komparacja systemowa i funkcjonalna języków słowiańskich 1945 – 1995
(Uniwersytet Opolski, Poľsko) – do r. 2010.
[12]

M. Dolník: a) člen redakčnej rady časopisu Slovo a slovesnost (Praha), b) člen

redakčnej rady Czech and Slovak Linguistics Review (Olomouc),.
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[13]

M. Majtán: člen redakčnej rady Studia Linguistica Polono-Slovaca (Krakov).

[14]

M. Nábělková: členka redakčnej rady Studies in Aplied Linguistics.

[15]

S. Ondrejovič: a) člen redakčnej rady Korpus – Gramatika – Axiologie.

Časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka, b) člen redakčnej rady Studie z
aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics (SALi).
[16]

P. Žigo: a) člen redakčnej rady Eslavistica Complutense (Madrid), b) člen

redakčnej rady Nyelvör (Budapešť), c) člen redakčnej rady Obščeslavjanskij
lingvističeskij atlas Materialy i issledovanija (Moskva).

iv. Zoznam medzinárodných vedeckých ocenení a vyznamenaní

[1] Strieborná medaila Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika, 2009 – Mira
Nábělková.
[2] Cena poroty za slovník vydaný ve Slovenské republice, 2010, cena Jednoty
tlmočníkov a prekladateľov v Prahe – Milan Majtán a kol.: Historický slovník
slovenského jazyka I – VII. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta štúra a Veda
1991 – 2008
•
i.

Národné postavenie výskumných pracovníkov organizácie
Zoznam

pozvaných/kľúčových/plenárnych

prednášok

na

domácich

konferenciách (doložiť pozývacím listom alebo programom)

[1] DOLNÍK, Juraj: Monografia S. Ondrejoviča Jazyk, veda o jazyku, societa. Prednáška
na prezentácii vydavateľstva Veda v Malom kongresovom centre v Bratislave 9. 12.
2008.
[2] MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Zborník Jazyk a jazykoveda v pohybe. Prednáška na
prezentácii vydavateľstva Veda v Malom kongresovom centre v Bratislave 9. 12.
2008.
[3] ŽIGO, Pavol: Historický slovník slovenského jazyka. Prednáška na prezentácii
vydavateľstva Veda v Malom kongresovom centre v Bratislave 5. 12. 2008.
[4] BUZÁSSYOVÁ, Klára: Poznávacia metafora Jána Sabola. Prednáška na konferencii
Slavistika vo všeobecnolingvistickej perspektíve konaná pri príležitosti životného
jubilea prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Filozofická fakulta. Košice 28. – 29. 5. 2009.
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[5] BUZÁSSYOVÁ, Klára: Tendencie vývinu v slovnej zásobe v slovenskom jazyku v
posledných desaťročiach. Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry.
Bratislava 11. 11. 2009.
[6] BUZÁSSYOVÁ, Klára: Vzťah internacionálnych a domácich slov v premenách času.
Prednáška konaná pri príležitosti životného jubilea J. Bosáka. Bratislava Slovenská
jazykovedná spoločnosť 15. 11. 2009.
[7] BUZÁSSYOVÁ, Klára: Sémantické a štylistické aspekty obmedzeného hniezdovania
vo výkladovom slovníku. Slovenská jazykovedná spoločnosť. Bratislava 10. 2. 2009.
[8] JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka: Problémy a riešenia
pre prax. Letná škola slovenského jazyka a kultúry – Studia Academica Slovaca. 46.
ročník. Bratislava 1. – 21. 8. 2010.
[9] FERENČÍKOVÁ, Adriana: Niektoré syntaktické osobitosti novohradských nárečí.
Prednáška na vedeckom seminári venovanom 100. výročiu narodenia Eugena Jónu.
Bratislava 21. 4. 2009.
[10]

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Tri turčianske priezviská z historického-

geografického aspektu. Prednáška na vedeckom seminári venovanom životnému
jubileu PhDr. Milana Majtána, DrSc. Bratislava 14. 10. 2009.
[11]

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Využitie a výslovnosť skratiek v Slovenskom

hovorenom korpuse. Vedecká konferencia Slovakistika vo všeobecnolingvistickej
perspektíve venovaná Jánovi Sabolovi. FF UPJŠ Košice 28. – 29. 5. 2009.
[12]

JANOČKOVÁ, Nicol: „Veľké“ slovesné heslá vo výkladovom slovníku (alebo

ako sa koncipovali slovesá ísť a chodiť). Vedecký seminár venovaný životnému
jubileu doc. PhDr. Jána Bosáka, CSc., Bratislava 15. 10. 2009.
[13]

KRÁLIK, Ľubor: Etymologické príspevky k štúdiu slovenskej nárečovej

lexiky. Vedecký seminár venovaný životnému jubileu PhDr. Milana Majtána, DrSc.
Bratislava 14. 10. 2009.
[14]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Problematika prekladu dokumentov Európskej únie.

Letná škola prekladu 2009. Budmerice 18. 9. 2009.
[15]

ONDREJOVIČ,

Slavomír:

K

dvom

neuralgickým

javom

slovenskej

sociolingvistiky. Konferencia Slovakistika vo všeobecnolingvistickej perspektíve
venovaná Jánovi Sabolovi. FF UPJŠ Košice. 28. – 29. 5. 2009.
[16]

ONDREJOVIČ, Slavomír: K niektorým jazykovým výzvam a petíciám.

Vedecký seminár venovaný doc.PhDr. J. Bosákovi, CSc. pri príležitosti životného
jubilea. Bratislava 15. 10. 2009.
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[17]

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus a súvisiace projekty

(terminologická databáza). Studia Academica Slovaca. Bratislava 18. 8. 2009.
[18]

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus ako nástroj poznania jazykovej

normy (národný korpus a jazyková kultúra). Seminár stredoeurópskych štúdií Ústavu
slavistických a východoeurópskych štúdií FF UK, Centrum stredoeurópskeho
vzdelávania, Praha 6. 1. 2009.
[19]

ŠIMKOVÁ, Mária: Malé slovné druhy (osobitne častice) ako súčasť

morfológie.

Seminár

stredoeurópskych

štúdií

Ústavu

slavistických

a

východoeurópskych štúdií FF UK, Centrum stredoeurópskeho vzdelávania. Praha 7. 1.
2009.
[20]

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovnodruhové špecifiká a aktuálne lexikografické

spracovanie neohybných slovných druhov (v Slovníku súčasného slovenského
jazyka). Seminár stredoeurópskych štúdií Ústavu slavistických a východoeurópskych
štúdií FF UK, Centrum stredoeurópskeho vzdelávania, Praha 14. 1. 2009.
[21]

ŠIMKOVÁ, Mária: Príspevok Eugena Jónu k teórii slovných druhov v

kontexte slovenskej jazykovedy 20. storočia. Vedecký seminár venovaný 100. výročiu
narodenia Eugena Jónu. JÚĽŠ SAV – SJS pri SAV, Bratislava 21. 4. 2009.
[22]

ŠIMKOVÁ, Mária: Frekvenčné parametre súčasnej slovenčiny (na báze

Slovenského národného korpusu). Konferencia Slovakistika vo všeobecnolingvistickej
perspektíve venovaná Jánovi Sabolovi. FF UPJŠ Košice 28. – 29. 5. 2009.
[23]

ŠIMKOVÁ, Mária: Lexikálne a gramatické minimum slovenčiny pre

cudzincov (na báze Slovenského národného korpusu a prostredníctvom jeho
elektronických zdrojov). Seminár Teória a prax vo vyučovaní slovenčiny ako ďalšieho
jazyka, Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov CĎV UK,
Bratislava 12. 6. 2009.
[24]

ŠIMKOVÁ, Mária: Funkčné kvalifikátory vo výkladovom slovníku pri

časticiach a citoslovciach. Seminár venovaný doc. PhDr. Jánovi Bosákovi, CSc., pri
príležitosti jeho životného jubilea, JÚĽŠ SAV a SJS pri SAV, Bratislava 15. 10. 2009.
[25]

ŠIMKOVÁ, Mária: Umelecké dielo Antona Habovštiaka – archívnica jazyka

Oravy (na báze textov v Slovenskom národnom korpuse). Seminár Jazyk – historický
fenomén pri príležitosti životného jubilea doc. Kataríny Habovštiakovej, CSc.,
Katedra slovenského jazyka FF UKF, Nitra 22. 10. 2009.
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[26]

VALENTOVÁ, Iveta: Prímeno, živé meno, individuálna charakteristika či

prezývka? Vedecký seminár venovaný PhDr. M. Majtánovi, DrSc. pri príležitosti jeho
životného jubilea. Bratislava 14. 10. 2009.
[27]

WACHTARCZYKOVÁ, Jana: Mapa slovenského virtuálneho priestoru.

Vedecký seminár venovaný doc. PhDr. Jánovi Bosákovi, CSc. pri príležitosti jeho
životného jubilea. Bratislava 15. 10. 2009.
[28]

ŽIGO, Pavol: Dialektológia v interdisciplinárnom kontexte výskumu dejín.

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV, Prešov 5. 3. 2009
[29]

ŽIGO, Pavol: Novohradské nárečia vo vedeckom diele E. Jónu. Vedecký

seminár k 100. výročiu narodenia Eugena Jónu. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV,
Bratislava 21. 4. 2009.
[30]

ŽIGO, Pavol: Vzťah historicko-spoločenských fenoménov a jazyka z

areálového hľadiska. Konferencia Slavistika v premenách času (Z problematiky
jazykovednej a literárnovednej komparatistiky). Pri príležitosti 100. výročia narodenia
prof. PhDr. Š. Tóbika, CSc., 15. výročia Katedry slavistiky FF PU a 40 výročia
lektorátu poľského jazyka na FF UPJŠ/PU. Prešov 23. – 24. 4. 2009.
[31]

ŽIGO, Pavol: Vývin pomenovaní rodinných vzťahov v slovenčine od minulosti

k dnešku. Vedecká konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska. Slovenská
historická spoločnosť SAV, Historický ústav SAV, Bardejov 22. – 24. 9. 2009.
[32]

ŽIGO, Pavol: Integračné a diferenciačné funkcie slova v minulosti a dnes.

Vedecká konferencia Idea humanizmu v minulosti a dnes. K 50. výročiu Filozofickej
fakulty UPJŠ/PU, Prešov 24. 9. 2009.
[33]

ŽIGO, Pavol: Slovensko-slovinské izomorfy v slovanskom kontexte.

Medzinárodná vedecká konferencia k 90. výročiu Univerzity Komenského v
Bratislave a 90. výročiu Univerzity Ľubľana. Bratislava 22. – 23. 11. 2009.
[34]

BALLEKOVÁ, Katarína: Spracovanie pradiarskych a tkáčskych termínov

v Slovníku slovenských nárečí. Vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom.
fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc. Bratislava 7. 1. 2010.
[35]

FERENČÍKOVÁ

Adriana:

O jednom

priezvisku

z požitavskej

oblasti.

Vedecký seminár venovaný prof. PhDr. Vincentovi Blanárovi, DrSc., pri príležitosti
jeho životného jubilea. Bratislava 8. 12. 2010.
[36]

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Paralelný korpus kresťanských prekladov Svätého

písma. Konferencia Problematika prekladov bohoslužobných textov do živého jazyka.
Košice 21. – 22. 5. 2010.
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[37]

GARABÍK, Radovan: Corpus of Spoken Slovak. Vedecký seminár Ústavu

informatiky SAV Speech Acoustics and Processing. Bratislava 4. 11. 2010
[38]

GARABÍK, Radovan: Slovak National Corpus tools and resources. Vedecká

konferencia WIKT2010. Bratislava 11. – 12. 11. 2010.
[39]

KRÁLIK, Ľubor: Nárečová lexikografia a etymológia II. (na materiáli 2.

zväzku Slovníka slovenských nárečí). Vedecký seminár venovaný životnému jubileu
prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc. Bratislava 7. 1. 2010.
[40]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: O niektorých problémových javoch pri používaní

spisovnej slovenčiny. Prednáška na konferencii Teória a prax vo výučbe slovenčiny
ako cudzieho jazyka pri príležitosti 50. výročia jazykovej a odbornej prípravy
cudzincov na Slovensku. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
v Bratislave 18. 11. 2010.
[41]

MÚCSKOVÁ, Gabriela: Meno ruže v jazykovom (nárečovom) obraze sveta.

Vedecký seminár venovaný Adriane Ferenčíkovej pri príležitosti životného jubilea.
Bratislava 7. 1. 2010.
[42]

MÚCSKOVÁ, Gabriela: Fenomén zániku ako typ jazykovej zmeny I.

Konferencia Jazyk a komunikácia III. Bratislava 8. – 9. 9. 2010.
[43]

ONDREJKOVÁ,

Renáta:

Žánrové

a štylistické

členenie

hungarizmov

v predspisovnom období slovenčiny. Vedecký seminár venovaný prof. PhDr.
Vincentovi Blanárovi, DrSc., pri príležitosti jeho životného jubilea. Bratislava 8. 12.
2010.
[44]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Odkazy a inšpirácie jazykovedného diela Ľudovíta

Štúra. Konferencia Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra (195. výročie
narodenia). Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 28. 10. 2010.
[45]

ONDREJOVIČ,

Slavomír:

K menej

známym

slovensko-maďarským

jazykovým vzťahom. Vedecké sympózium Jazykovo-literárno-historické dotyky
slovenčiny a maďarčiny v synchrónnom aj diachrónnom priereze. Pedagogická fakulta
Univerzity J. Selyeho v Komárne 30. 11. 2010.
[46]

ONDREJOVIČ, Slavomír: K jazykovej kultúre 30. rokov 20. storočia na

Slovensku. Vedecký seminár venovaný prof. PhDr. Vincentovi Blanárovi, DrSc., pri
príležitosti jeho životného jubilea. Bratislava 8. 12. 2010.
[47]

SMATANA, Miloslav: Niekoľko paralel medzi turčianskym a rajeckým

nárečím. Vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. Fil. A. Ferenčíkovej,
CSc. Bratislava 7. 1. 2010.
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[48]

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykové prostriedky vo vybraných dielach Martina

Kukučína (korpusovolingvistická analýza). Konferencia pri príležitosti 150. výročia
jeho narodenia. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 9. 6. 2010.
[49]

ŠIMKOVÁ, Mária: Živý alebo súčasný jazyk a bohoslužobné texty.

Konferencia Problematika prekladov bohoslužobných textov do živého jazyka.
Centrum spirituality východ – západ Michala Lacka v Košiciach 21. – 22. 5. 2010.
[50]

VALENTOVÁ, Iveta: Výskum živých osobných mien na Slovensku.

Slovensko-maďarský seminár o výskume slovenských osobných mien. Bratislava 17.
– 19. 5. 2010.
[51]

VALENTOVÁ, Iveta: Onymická motivácia funkčných členov živých

osobných mien v hornonitrianskej oblasti. Vedecký seminár venovaný prof.
Vincentovi Blanárovi, DrSc., pri príležitosti jeho životného jubilea. Bratislava 8. 12.
2010.
[52]

WACHTARCZYKOVÁ, Jana: Medzi anómiou a hypernómiou v jazyku

a spoločnosti. Konferencia Jazyk a komunikácia v súvislostiach III., Filozofická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 8. – 9. 9. 2010.
[53]

ŽIGO, Pavol: Interpretácia morfologických štruktúr v Slovanskom jazykovom

atlase. Súčasnosť a perspektívy slovenskej dialektológie. Vedecký seminár venovaný
životnému jubileu prom. fil. A. Ferenčíkovej, CSc. Bratislava 7. 1. 2010.
[54]

ŽIGO, Pavol: Pomenovanie rodinných vzťahov v slovenčine z hľadiska

etnokultúrnej identity. Studia Academica Slovaca. Letná škola slovenského jazyka
a kultúry. Bratislava 16. 8. 2010.
[55]

ŽIGO, Pavol: Mesto ako jazykovokultúrny fenomén. Hudobnohistorická

konferencia venovaná 80. výročiu J. Rybariča. Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
12. 5. 2010.
[56]

ŽIGO, Pavol: Typologické paralelizmy substantívnej deklinácie. Jazyk

a komunikácia v súvislostiach III. Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, Bratislava 8. 9. 2010.
[57]

ŽIGO, Pavol: Apelatívum blanár v slovenských nárečiach. Seminár venovaný

prof. PhDr. Vincentovi Blanárovi, DrSc. Pri príležitosti jeho životného jubilea.
Bratislava 8. 12. 2010.
[58]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Dynamika lexikálnej zásoby v zrkadlení Slovníka

súčasného slovenského jazyka. In: Letná škola prekladu 2011 – Preklad ako tvorba a
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autorská činnosť. Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. Pezinok 4. – 5. 11. 2011.
[59]

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Syntax a morfológia – väzby a súvislosti. In:

Syntax a morfológia – väzby a súvislosti. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa 17. 5. 2011.
[60]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Anglicizmy ako problém textu a postojov. In: 7.

konferencia Slovenskej terminologickej siete – Anglicizmy v slovenčine. Bratislava
21. 10. 2011.
[61]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka: odkiaľ

vychádza a kam kráča? In: Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Častá-Papiernička
14. – 16. 11. 2011.
[62]

LALIKOVÁ, Tatiana: Monografická štúdia Staršia slovenská lexika v

medzijazykových vzťahoch. In: Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. ČastáPapiernička 14. – 16. 11. 2011.
[63]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Slovenčina v premenách času. In: Letná škola

prekladu 2011 – Preklad ako tvorba a autorská činnosť. Slovenská spoločnosť
prekladateľov umeleckej literatúry a Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej
literatúry. Pezinok 4. – 5. 11. 2011.
[64]

ONDREJKOVÁ, Renáta: Slovenská asociácia učiteľov. Informácia o asociácii,

jej cieľoch a činnosti. In: Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Častá-Papiernička
14. – 16. 11. 2011.
[65]

ONDREJKOVÁ, Renáta: Slovník prevzatých slov v slovenčine (Pár slov o

monografii Staršia slovenská lexika). In: Odborný seminár venovaný aktuálnym
otázkam slovenského jazyka a literatúry. Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny.
Bratislava 10. – 11. 2. 2011.
[66]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Lingvistiká encyklopedistika a Jozef Mistrík. In:

Letná škola Studia Academica Slovaca. Bratislava 12. 8. 2011.
[67]

ONDREJOVIČ, Slavomír: K encyklopedickým iniciatívam Jozefa Mistríka. In:

Vedecký seminár venovaný 90. výročiu narodenia prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc.
Bratislava 9. 6. 2011.
[68]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Problém palatálnosti ľ v spisovnej slovenčine

(najmä v pozíciách pred e, i) a jeho výklad v učebných textoch. Sympózium venované
doc. PhDr. Jane Pekarovičovej, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Komenského.
Bratislava 11. 2. 2011.
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[69]

SMATANA, Miloslav: Krátke zastavenie v polovici cesty (ďalšia etapa

riešenia grantového projektu Slovník slovenských nárečí). In: Celoslovenské stretnutie
jazykovedcov. Častá-Papiernička 14. – 16. 11. 2011.
[70]

ŠIMKOVÁ, Mária: 10 rokov Slovenského národného korpusu – ako sa nám

vydarilo toto dieťa a čo z neho ešte môže vyrásť? In: Celoslovenské stretnutie
jazykovedcov. Častá-Papiernička 14. – 16. 11. 2011.
[71]

ŠIMKOVÁ, Mária: Frekvencia slov a tvarov v súčasnej slovenčine. In:

Vedecký seminár venovaný 90. výročiu narodenia prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc.
Bratislava 9. 6. 2011.
[72]

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenské predložky v súčasnej teórii a praxi. In: Syntax a

morfológia – väzby a súvislosti. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína
Filozofa 17. 5. 2011.
[73]

VALENTOVÁ, Iveta: Charakteristika koncepcie projektu Slovník slovenských

anojkoným (vodných, terénnych a chotárnych názvov, speleoným, hodoným a skupín
objektov, ktoré nie sú určené na bývanie). In: Celoslovenské stretnutie jazykovedcov.
Častá-Papiernička 14. – 16. 11. 2011.
[74]

ŽIGO, Pavol: Banícka slovná zásoba v predspisovnom období slovenského

jazyka. In: Argenti Fodina. Banská Štiavnica 7. 9. 2011.
[75]

ŽIGO, Pavol: Hranica neurčitosti v retrospektíve aj perspektíve. In: Syntax a

morfológia – väzby a súvislosti. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína
Filozofa 17. 5. 2011.
[76]

ŽIGO, Pavol: Profesor Jozef Mistrík – vedec a pedagóg. In: Vedecký seminár

venovaný 90. výročiu narodenia prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc. Bratislava 9. 6.
2011.
[77]

ŽIGO, Pavol: Slovenský jazyk a proces čechoslovakizácie. In: Slováci a ich

národné bytie v Európe. Bratislava 14. 5. 2011.
[78]

ŽIGO, Pavol: Studia Academica Slovaca. Letná škola slovenského jazyka a

kultúry. Prezentácia knihy Historická a areálová lingvistika (autor P. Žigo). Bratislava
5. 8. 2011.
ii.

Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov domácich konferencií

[1] Ľ. Balážová (3-krát)
[2] K. Balleková
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[3] Ľ. Dvornická
[4] B. Chocholová (8-krát)
[5] A. Jarošová (2-krát)
[6] T. Laliková
[7] J. Levická
[8] D. Majchráková
[9] S. Mislovičová
[10]

G. Múcsková (8-krát)

[11]

S. Ondrejovič (3-krát)

[12]

A. Ramšáková

[13]

M. Šimková

[14]

I. Valentová

[15]

T. Vančo

[16]

P. Žigo

100. výročie narodenia Henricha Barteka (1907 – 1986). Bratislava 27. 3. 2007.
Organizačný výbor: G. Múcsková, S. Ondrejovič
Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Častá-Papiernička 17. – 18. 10. 2007.
Organizačný výbor: B. Chocholová, S. Mislovičová, G. Múcsková
Optimalizácia gramatického aparátu v lexikografickej praxi. Prešov 11. 3. – 14. 3. 2008.
Organizačný výbor: B. Chocholová, A. Jarošová, Ľ. Balážová
Optimalizácia metajazykových zápisov lexikálnych jednotiek a gramatického aparátu
v lexikografickej praxi. Bratislava 20. 5. – 30. 5. 2008.
Organizačný výbor: B. Chocholová, A. Jarošová, Ľ. Balážová
100. výročie narodenia Eugena Jónu. Bratislava 21. 4. – 21. 4. 2009.
Organizačný výbor: S. Ondrejovič, B. Chocholová, G. Múcsková
Významné životné jubileum Milana Majtána. Bratislava 14. 10. 2009.
Organizačný výbor: B. Chocholová, G. Múcsková, T. Laliková, I. Valentová
Významné životné jubileum Jána Bosáka. Bratislava 15. 10. 2009.
Organizačný výbor: Ľ. Balážová, B. Chocholová, G. Múcsková
Vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.
Organizačný výbor: K. Balleková, A. Ramšáková, Ľ. Dvornická, P. Žigo, G. Múcsková
Vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea Františka Mika. Bratislava 12. 4. 2010.
Organizačný výbor: G. Múcsková
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Neologizmy v terminológii marketingu. Bratislava 28. 4. 2010.
Organizačný výbor: J. Levická, T. Vančo, D. Majchráková
Vedecký seminár venovaný 90. výročiu narodenia prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc.
Bratislava 9. 6. 2011.
Organizačný výbor: M. Šimková, S. Ondrejovič, B. Chocholová
Celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Častá-Papiernička 14. 11 – 16. 11. 2011.
Organizačný výbor: B. Chocholová, G. Múcsková

i.

Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných domácich
vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých
časopisov a pod.)

(Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR a pod.)
[1] K. Buzássyová: členka Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry
v otázkach štátneho jazyka.
[2] J. Dolník: a) predseda Spoločnej odborovej komisie (SOK) v odbore slovenský jazyk,
predseda SOK v odbore jazyky konkrétnych jazykových skupín – germanistika, c)
člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR, d) člen
komisie pre kvalifikačné postupy pracovníkov SAV, e) spolupredseda Komisie pre
jazykovú politiku Národného konventu SR.
[3] A. Ferenčíková: a) členka Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra
kultúry v otázkach štátneho jazyka, b) členka komisie Ministerstva školstva SR pre
výber lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, c) členka vedeckej rady
Matice slovenskej.
[4] A. Jarošová: členka riadiaceho výboru Slovenskej terminologickej siete.
[5] K. Kálmánová: členka Projektovej skupiny č. 6 pre terminológiu projektu
Reštrukturalizácia organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného
systému Ministerstva vnútra SR.
[6] Ľ. Králik: člen Terminologickej komisie Ministerstva zahraničných vecí SR.
[7] M. Majtán: a) člen Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v
otázkach štátneho jazyka, b) člen Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR, c) vedúci sekcie geografického názvoslovia Slovenskej republiky
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, d) člen Stálej
názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR.
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[8] S. Ondrejovič: a) člen Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry
v otázkach štátneho jazyka (do r. 2009, b) člen Vedeckej rady Slovenskej národnej
knižnice v Martine, c) člen Ústrednej predmetovej komisie pre cudzie jazyky (Štátny
pedagogický ústav; od 1. septembra 2007), d) člen Národnej skupiny pre
implementáciu schválenej koncepcie ako expert pre otázky jazykovej politiky,
Komisia pre jazykovú politiku Národného konventu SR (od 1. septembra 2007).
[9] A. Oravcová: členka komisie Ceny Jána Holého za umelecký preklad v kategórii
poézie a prózy.
[10]

M. Považaj: a) (od 2. 7. 2007 – 2010) predseda Ústrednej jazykovej rady,

poradného orgánu ministra kultúry v otázkach štátneho jazyka, b) predseda
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, c) člen
Medzirezortnej expertnej komisie na rozpracovanie Koncepcie starostlivosti o štátny
jazyk Slovenskej republiky, d) člen Terminologickej komisie Ministerstva školstva
SR, e) člen Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady SR, f) člen
Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR, g) člen Stálej názvoslovnej
subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR, h) člen Terminologickej
komisie Ministerstva životného prostredia SR, i) člen Hlavnej terminologickej
komisie Ministerstva obrany SR, j) člen Terminologickej komisie Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, k) člen Terminologickej komisie
Slovenského ústavu technickej normalizácie,

l) člen Zoologickej názvoslovnej

komisie Prírodovedeckej fakulty UK, m) člen Názvoslovnej komisie pre jaskyne pri
Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, n) člen Expertnej skupiny pre
oblasť leteckej terminológie Slovenskej terminologickej siete.
[11]

M. Šimková: členka Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta.

[12]

I. Valentová: členka Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a

katastra SR
[13]

I. Vančová: a) členka Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie

a katastra SR, b) členka technickej komisie TK 69 Terminológia, informácie
a dokumentácia Slovenského ústavu technickej normalizácie, c) členka technickej
komisie TK 111 Uplatňovanie a používanie eurokódov Slovenského ústavu technickej
normalizácie, d) členka Názvoslovného zboru Správy katastra mesta Bratislavy.
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(Členstvo v redakčných radách domácich časopisov)
[14]
Jazykovedný časopis: J. Bosák (hlavný redaktor), M. Petrufová (výkonná
redaktorka do 31. 9. 2007), K. Buzássyová, J. Dolník, A. Jarošová, Ľ. Králik, G.
Múcsková (výkonná redaktorka od 1. 10. 2007), S. Ondrejovič, P. Žigo.
[15]

Kultúra slova: M. Považaj (hlavný redaktor), S.

Mislovičová (výkonná

redaktorka), A. Ferenčíková, S. Ondrejovič, M. Šimková, I. Vančová, P. Žigo (od r.
2010).
[16]

Slovenská reč: S. Ondrejovič (hlavný redaktor), J. Wachtarczyková (výkonná

redaktorka od 1. 5. 2008), K. Kálmánová (výkonná redaktorka do 30. 4. 2008),
J. Bosák, K. Buzássyová, J. Dolník, M. Majtán, S. Ondrejovič, M. Považaj, P. Žigo.
[17]

Správy Slovenskej akadémie vied: M. Považaj (predseda redakčnej rady do r.

2010).
[18]

Revue aktuálnej kultúry: S. Ondrejovič (člen redakčnej rady).

[19]

Studia Academica Slovaca: J. Dolník (člen redakčnej rady), S. Ondrejovič

(člen redakčnej rady).
[20]

Filologická revue. Nová edícia (Banská Bystrica): S. Ondrejovič (hlavný

redaktor), J. Dolník (člen redakčnej rady).

(Činnosť v domácich, resp. v česko-slovenských vedeckých spoločnostiach)
[21]

Ľ. Balážová: členka výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti,

[22]

K. Balleková: členka výboru Jazykového odboru Matice slovenskej,

[23]

J. Bosák: predseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (do r. 2009),

[24]

K. Buzássyová: členka výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti,

[25]

A. Ferenčíková: a) členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej

literatúry, b) predsedníčka revíznej komisie Jazykového odboru Matice slovenskej, c)
predsedníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (od r. 2009),
[26]

B. Chocholová: hospodárka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (do

r. 2011), podpredsedníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (od r. 2011)
[27]

A. Jarošová: členka výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti,

[28]

M. Majtán: člen vedeckej rady Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej,

[29]

D. Majchráková: tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

(2009 – 2011), hospodárka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (od 2011),
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[30]

S. Mislovičová: a) členka revíznej komisie Slovenskej jazykovednej

spoločnosti pri SAV, b) členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej
literatúry, c) členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry,
[31]

G. Múcsková: a) tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (do

r. 2009), b) podpredsedníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (2009 –
2011),
[32]

S. Ondrejovič: a) podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

(do r. 2010, b) člen PEN-Centra – Komisie pre jazyk a preklady, c) člen Slovenskej
spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry, d) člen Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry,
[33]

M. Považaj: a) člen výboru Jazykového odboru Matice slovenskej, b) člen

Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, c) člen Slovenskej onomastickej
komisie pri JÚĽŠ SAV,
[34]

A. Ramšáková: tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (od

2009)
[35]

A. Šebestová: a) členka Komisie pre vedecký a odborný preklad pri Literárnom

fonde SR,
[36]

M. Šimková: členka výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti,

[37]

I. Vančová: členka revíznej komisie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri

SAV,
[38]

D. Zvončeková: členka výkonnej rady Slovenskej spoločnosti prekladateľov

umeleckej literatúry.

(Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV)
[39]

S. Ondrejovič – člen VK SAV pre vedu o jazyku, literatúre a umeniach.

[40]

P. Žigo – predseda VK SAV pre vedu o jazyku, literatúre a umeniach.

[41]

I. Valentová – členka Snemu SAV.

(Členstvo v orgánoch VEGA)

[42]

M. Smatana – člen Komisie VEGA MŠ SR a SAV pre vedy o umení, estetike

a jazykovede.
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ii.

Zoznam domácich ocenení a vyznamenaní

[1] Certifikát a zlatá medaila № 13/2007 Slovak Gold Slovníku súčasného slovenského
jazyka. 1. zv. A – G (Veda) – udelila Nadácia Slovak Gold, 2007.
[2] Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave, 2007 – Juraj Dolník.
[3] Strieborná medaila Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007 – Juraj
Dolník.
[4] Štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy v rozvoji
Sloenskej republiky, 2007 – Milan Majtán.
[5] Prémia výboru sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu, 2007, za
publikáciu: KRÁLIK, Ľubor: Kadare, Ismail: Krvavý duben. Prel. V. Sysalová.
Praha 2007. In: Revue svetovej literatúry, 2007, roč. 43, č. 3, s. 141 – 144
(translatologická analýza českého vydania románu).
[6] Ocenenie Významné osobnosti SAV v roku 2008 – Klára Buzássyová – pri
príležitosti významného životného jubilea jej bolo vyslovené poďakovanie a uznanie
za mimoriadnu vedeckú, pedagogickú a vedecko-organizačnú činnosť a prínos pre
rozvoj slovenskej vedy nielen v rámci SAV, ale aj v medzinárodnom meradle.
[7] Cena poroty za nejlepší slovník vydaný ve Slovenské republice. Jednota
tlumočníků a překladatelů v rámci súťaže Slovník roka udelila redaktorskoautorskému kolektívu Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G) v Prahe 4.
marca 2008.
[8] Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007. Sekcia pre vedeckú
a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila autorskoredakčnému kolektívu Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G) v Bratislave
25. 9. 2008.
[9] Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy a rozvoj Slovenskej republiky najmä
v oblasti jazykovedy, 2008 – Vincent Blanár.
[10]

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, štátne vyznamenanie prezidenta Slovenskej

republiky, 2009 – za mimoriadne zásluhy a rozvoj v oblasti vedy, osobitne jazykovedy
a lingvistickej tvorby – Klára Buzássyová.
[11]

Cena za vedecko-technický tím roka, cena ministra školstva SR, 2009 –

Slavomír Ondrejovič ako člen Centra excelentnosti Kolektívne identity.
[12]

Pamätná medaila 90. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave,

2009 – Pavol Žigo.
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[13]

Pamätná plaketa SAV pri príležitosti životného jubilea, 2010 – Adriana

Ferenčíková.
[14]

Cena prezidenta Slovenskej republiky za príspevok k vedeckému poznaniu a

k rozvoju vedy na Slovensku v oblasti filologických vied (získanie štipendia z
podporného fondu Štefana Schwarza), 2011 – Anna Ramšáková.

[15]

Prémia Literárneho fondu, 2011 – Juraj Dolník.

.
iii.

Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky dokumentujúce národné a
medzinárodné postavenie organizácie

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV je v národnom kontexte na prvom mieste jazykovedne
orientovaných výskumných pracovísk. V rámci výskumných aj publikačných aktivít
koordinuje svoju činnosť najmä s poprednými domácimi vysokoškolskými slovakistickými
pracoviskami (Univerzita Komenského Bratislava, Prešovský univerzita v Prešove, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika Košice) tým, že v rámci jednotlivých grantových úloh priberá
popredných odborníkov z týchto pracovísk do riešiteľských kolektívov, redakčných rád
časopisov, zborníkov, odborových komisií doktorandského štúdia a všetkých druhov
kvalifikačných postupov. V medzinárodnom kontexte zaujíma Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
SAV popredné postavenie členstvom a prácou jeho zamestnancov najmä v komisiách
Medzinárodného komitétu slavistov (dialektologická komisia, komisia pre súčasnú
lexikografiu a slovotvorbu, komisia pre súčasné spisovné jazyky, gramatická komisia),
členstvom a prácou v medzinárodnej komisii Societas Linguistica Europaea a najmä
kolektívnym členstvom v Medzinárodnej federácii pre výskum národných jazykov EFNIL pri
EÚ.
Svedectvom o domácom aj zahraničnom postavení organizácie je členstvo jeho
pracovníkov v redakčných radách domácich aj zahraničných časopisov a zborníkov,
prizývanie do komisií a orgánov domácich aj zahraničných akademických a vysokoškolských
pracovísk, účasť na posudzovaní žiadostí o kvalifikačné postupy (doktorandské, habilitačné
a inauguračné komisie), oponovanie žiadostí grantových agentúr, účasť v názvoslovných
komisiách, odborných a vedeckých komisiách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva
spravodlivosti SR a Ústrednej jazykovej rady pri Ministerstve kultúry SR.
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4. Štruktúra výskumných projektov, grantov a ďalších zdrojov financovania
•

Medzinárodné projekty a zdroje ich financovania

i. Zoznam významných projektov v rámci európskeho výskumného priestoru – 6.
a 7. rámcový program Európskej únie, European Science Foundation, NATO,
COST, INTAS, CERN a pod. (tu aj v ďalších projektoch, prosím, uveďte: typ,
názov, číslo, trvanie, financovanie a zodpovedného riešiteľa projektu za
organizáciu a jej/jeho postavenie v projekte, napr. koordinátor, hlavný riešiteľ,
riešiteľ)

[1] Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in
Slavic Lexicography and Their Digital Resources (Konceptuálne modelovanie
zosieťovania centier vysokokvalitného výskumu v oblasti slovanskej lexikografie
a ich digitálnych zdrojov). Multilaterálny projekt 7. RP: EU FP7 INF 211983
MONDILEX. Koordinátor: Inštitút matematiky a informatiky Bulharskej akadémie
vied. Partneri: Институт по математика и информатика, Българска Академия на
науките, Sofia (koordinátor); Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Varšava;
Odsek za tehnologije znanja, Institut „Jožef Stefan“, Ljubljana; Институт проблем
передачи информации им. А. А. Харкевича Российско академии наук, Moskva;
Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України,
Kyjev. Zodpovedný riešiteľ: R. Garabík. Projekt sa začal 1. 4. 2008, je na 2 roky s
prestávkou medzi prvým a druhým rokom. V r. 2008 sa čerpalo 13 975 €, v roku 2009
sa čerpalo 12 222 €, v roku 2010 – 7 226 €.
[2] Strojový preklad európskych jazykov pre používateľov (EuroMatrix+X:
Bringing machine translation for european languages to the user). Multilaterálny
projekt 7. RP č. FP7-ICT-2007-3-231720

231720. Koordinátor: Deutsches

Forschungszentrum fur kunstliche Intelligenz GmbH. Language Technology Lab.
Zodpovedný riešiteľ: R. Garabík. Trvanie projektu: 2010 – 2012. Spoluriešiteľské
inštitúcie: Bulharsko 1, Česko 2, Nemecko 2, Francúzsko 1, Veľká Británia 1, Írsko 1,
Taliansko 1, USA: 1. V roku 2010 sa finančné prostriedky nečerpali. V roku 2011 sa
čerpalo 32 337 € (MVTS – 7 398 €).
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ii. Zoznam ostatných medzinárodných projektov vrátane ich financovania

[1] Slovenčina online (Slovak Online. Lifelong Learning Programme). Multilaterálny
projekt:

DG

EAC/31/08).

Koordinátor:

Education@Internet

(Partizánske).

Zodpovedný riešiteľ: R. Garabík. Trvanie projektu: 2009 – 2011. Spoluriešiteľské
inštitúcie: Nemecko 1, Veľká Británia 1, Litva 1, Poľsko 1, Slovensko 1. V roku 2009
sa finančné prostriedky nečerpali. V roku 2010 sa čerpalo 8 014 €, v roku 2011 sa
čerpalo 8414 € (MVTS 5333 €).
[2] Zdroje v strednej a juhovýchodnej Európe – CESAR (CEntral and South-east
europeAn Resources – CESAR). Multilaterálny projekt č. ICT PSP 271022.
Koordinátor: Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť. Zodpovedný
riešiteľ: R. Garabík. Trvanie projektu: 2011 – 2013. Spoluriešiteľské inštitúcie: z 15
krajín. V roku 2011 sa čerpalo 39 746 € (MVTS – 3 667 €).
[3] Európska sieť slovotvorby, interdisciplinárny prístup k chápaniu tvorby slov v
európskych jazykoch – Európska sieť slovotvorby (NetWordS) (The European
Network on Word Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word
structure in the languages of Europe). Multilaterálny projekt. Koordinátor: Area della
Ricerca CNR (Ústav počítačovej lingvistiky) v Pise. Zodpovedný riešiteľ: R. Garabík.
Trvanie projektu: 2011 – 2015. Spoluriešiteľské inštitúcie: 16 krajín. V roku 2011 sa
finančné prostriedky nečerpali.
[4] Na základe objednávky Európskej komisie J. Levická v roku 2008 spracovala vybrané
slovenské termíny z databázy IATE, išlo o overenie a navrhnutie nových ekvivalentov
termínov

z oblasti

účtovníctva

a sociálnej

ochrany

(vyše

530

termínov

a terminologických spojení). Okrem toho do databázy doplnila aj zdroje termínov,
synoným a definícií (V roku 2009 sa čerpalo 4 900 €).

iii. Zoznam ostatných významných projektov a programov spolupráce bez
priameho financovania

[1] Slovanský jazykový atlas (The Slovak Linguistic Atlas). Partnerské pracoviská:
Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN v Moskve; Institut
slavianovedenija RAN v Moskve; Instytut movaznaustva imia Jakuba Kolasa BAN v
Minsku; Instytut movoznavstva ANU v Kyjeve, Instytut Języka Polskiego PAN vo
Varšave; Instytut Filologii Słowiańskiej UW vo Varšave; Ústav pro jazyk český AV
ČR v Brne; Serbski institut z. t. v Budyšíne (Bautzen); Znanstvenoraziskovalni center
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SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša v Ľubľane; Zavod za hrvatski jezik
i jezikoslovje HAZU v Záhrebe; Institut za srpski jezik SANU v Belehrade; Institut za
makedonski jazik MANU v Skopje. Medziakademická dohoda. Zodpovedná
riešiteľka: A. Ferenčíková.
[2] Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka (2006 – 2008). Status: Prioritná
téma

spolupráce

medzi

ČR

AV

a SAV.

Bilaterálny

projekt

MAD.

Vedúca za Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV: Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.
Vedúca

za

Ústav

pro

jazyk

český

AV

ČR:

Albena

Rangelova,

CSc.

Koordinátorka: Mgr. Edith Birkhahnová. Finančné zabezpečenie: V rámci rozpočtu
jednotlivých ústavov.
[3] Dohoda s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku (VÚSM) so sídlom
v Békešskej Čabe je uzavretá na roky 2004 – 2007. Obsahom dohody je spolupráca
pri výskume jazyka Slovákov v Maďarsku, sociolingvistický výskum, organizovanie
vedeckých a vedecko-popularizačných podujatí. Koordinátor: S. Ondrejovič.
[4] Jazykové správanie Slovákov v Maďarsku. Multilaterálny projekt: Jazykovedný
ústav Ľ. Štúra SAV (Bratislava) spolu s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
(Békešská

Čaba),

Celoštátnou

slovenskou

samosprávou

(Budapešť)

a Spoločenskovedným ústavom SAV (Košice). Hlavný riešiteľ: S. Ondrejovič.
[5] Innovation processes in the Slavic languages [Inovačné procesy v slovanských
jazykoch (2. etapa 2007 – 2009)] riešený v rámci dohody medzi PAN a SAV. Vedúci
riešitelia Z. Rudnik-Karwatowa, Inštitút slavistiky PAN (koordinačné pracovisko), a J.
Bosák, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; spolupracujú Ústav českého jazyka AV ČR
v Prahe, Inštitút slavistiky a balkanistiky RAN v Moskve.
[6] Slovenská terminologická sieť. Projekt vznikol z iniciatívy Európskej komisie pre
preklad v Luxemburgu. koordinátor: Slovenský odbor Generálneho riaditeľstva
Európskej komisie pre preklad. Riešitelia: A. Jarošová, J. Levická, S. Mislovičová, M.
Považaj, A. Šebestová, I. Vančová.
[7] Jazykovo-komunikačné správanie Slovákov v Maďarsku a na Slovensku.
Bilaterálny projekt v rámci MAD. Koordinátor: Spoločenskovedný ústav SAV
v Košiciach. Hlavný riešiteľ: S. Ondrejovič. Trvanie: 2009 – 2011.
[8] Špecifika lexiky a slovotvorby slovanských jazykov na prelome 20. a 21. storočia
(Specific Lexical and Wordformation issues in Slavonic Languages on the Verge of
20th and 21st Century). Bilaterálny projekt poľsko-slovenský. Trvanie: 2010 – 2012.
Zodpovedný riešiteľ: J. Bosák.
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[9]

Aktuálne etnokultúrne a etnojazykové problémy súčasnosti (Present-day Issues
of Ethnoculture and Ethnolinguistics). Bilaterálny projekt v rámci MAD, ruskoslovenský. Koordinátor: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Hlavný riešiteľ: S.
Ondrejovič. Trvanie: 2009 – 2011.

[10]

Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové

vztahy a komunikační koexistence). Bilaterálny projekt. Koordinátor: Ústav pro
jazyk český České akademie věd. Trvanie projektu: 2011 – 2014. Zodpovedný
riešiteľ: M. Šimková.

•

Domáce projekty a ich financovanie

i. Zoznam projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja
(APVV), Štátne programy výskumu a vývoja, Agentúrou pre štrukturálne fondy
EU (ASFEU) a ich financovanie

[1] Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného
výskumu na Slovensku − 2. etapa. PhDr. M. Šimková 2006 – 2011 (Projekt ŠPVV –
č. zmluvy 0967/2006) – pridelené finančné prostriedky v roku 2007 – 116 112 €,
v roku 2008 – 111 863 €, v roku 2009 – 121 079 €, v roku 2010 – 116 179 € a v roku
2011 – 96 179 €:
[2] Slovník súčasného slovenského jazyka. Mgr. A. Jarošová, CSc. 2005 – 2012
(Projekt ŠPVV – Zmluva o spolupráci medzi SAV, MK SR a MŠ SR zo 17. 12. 2004)
– pridelené finančné prostriedky v roku 2007 – 66 321 €, v roku 2008 – 66 288 €,
v roku 2009 – 66 288 €, v roku 2010 – 66 388 € a v roku 2011 – 66 388 €:
[3] Kolektívne identity v moderných spoločnostiach – región strednej Európy –
proces konštruovania, reprodukovaní a transformácií kolektívny kategórií
a identít. Prof. S. Ondrejovič, DrSc. 2007 – 2009 (Projekt Centra excelentnosti SAV)
– neboli pridelené finančné prostriedky.
[4] Slovník súčasného slovenského jazyka (koncipovanie a redigovanie slovníkových
hesiel, postredakčná príprava rukopisu a s tým spojený lexikologickolexikografický výskum) – 2. etapa. Mgr. Alexandra Jarošová, CSc., 2005 – 2007
(Projekt VEGA č. 2/5038/27) – pridelené finančné prostriedky v r. 2007: 4747 €
[5] Vývinové tendencie v slovenskom pravopise, jazyková kultúra a odborná
terminológia. PaedDr. M. Považaj, CSc. 2005 – 2007 (Projekt VEGA č. 2/5041/27) –
pridelené finančné prostriedky v r. 2007: 2722 €
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[6] Ortoepický slovník slovenčiny. Prof. S. Ondrejovič, DrSc. 2006 – 2008 (Projekt
VEGA č. 2/3062/27) – pridelené finančné prostriedky v rokoch 2007 a 2008: 1129
€/1228 €
[7] Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 7 (Z). PhDr. M. Majtán, DrSc. 2005 –
2007 (Projekt VEGA 2/5039/27). – pridelené finančné prostriedky v r. 2007: 3983 €
[8] Etymologický výskum slovenskej lexiky – 1. etapa. PhDr. Ľ. Králik, CSc. 2005 –
2007. (Projekt VEGA č. 2/5040/27) – pridelené finančné prostriedky v r. 2007: 1095
€
[9] Slovník slovenských nárečí. 3. zv. PhDr. M. Smatana, CSc. 2005 – 2007 (Projekt
VEGA č. 2/5037/27) – pridelené finančné prostriedky v r. 2007: 3916 €
[10]

Slovanský jazykový atlas. Prom. fil. A. Ferenčíková, CSc. 2005 – 2007

(Projekt VEGA č. 2/5036/27) – pridelené finančné prostriedky v r. 2007: 1494 €
[11]

Budovanie paralelných korpusov (slovensko-chorvátsky a slovensko-ruský

korpus). RNDr. R. Garabík. 2005 – 2007 (Projekt VEGA č. 2/5035/27) – pridelené
finančné prostriedky v r. 2007: 896 €
[12]

Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny. prof. PhDr. Juraj

Dolník, DrSc. 2006 – 2008 (Projekt VEGA č. 2/6119/27) – pridelené finančné
prostriedky v rokoch 2007 a 2008: 2290 €/2689 €
[13]

Pramene k dejinám slovenčiny. 3. PhDr. Rudolf Kuchar, DrSc., 2006 – 2007

(Projekt VEGA č. 2/6146/27) – pridelené finančné prostriedky v r. 2007: 1261 €
[14]

Diachrónne aspekty súčasnej slovenskej náboženskej terminológie.

Spoluriešiteľka: A. Szabová (Projekt č. 1/3726/26, Pedagogická fakulta Trnavskej
univerzity) – pridelené finančné prostriedky: 498 €
[15]

Slovník súčasného slovenského jazyka – 3. etapa (Koncipovanie a

redigovanie slovníkových hesiel, postredakčná a editačná príprava rukopisu a s
tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Mgr. A. Jarošová, CSc. 2008 –
2010 (Projekt VEGA č. 2/0007/08) – pridelené finančné prostriedky v rokoch 2008,
2009 a 2010: 11618 € Sk/8099 €/13506 €
[16]

Konfrontačný výskum slovnej zásoby slovenčiny a češtiny a jazyková

kultúra. PaedDr. M. Považaj, CSc. 2008 – 2010 (Projekt VEGA č. 2/0078/08) –
pridelené finančné prostriedky v rokoch 2008, 2009 a 2010: 3220 €/3020 €/2010 –
3374 €
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[17]

Etymologický výskum slovenskej lexiky – 2. etapa. PhDr. Ľ. Králik, CSc.

2008 – 2010 (Projekt VEGA č. 2/0129/08) – pridelené finančné prostriedky v rokoch
2008, 2009 a 2010: 1062 €/1404 €/1490 €
[18]

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch (2/0021/28). PhDr. I.

Valentová, PhD. 2008 – 2010 (Projekt VEGA č. 2/0021/28) – pridelené finančné
prostriedky v rokoch 2008, 2009 a 2010: 1295 €/1271 €/1818 €
[19]

Slovník slovenských nárečí – tretí zväzok. PaedDr. M. Smatana, CSc. 2008 –

2010 (Projekt VEGA č. 2/0028/08) – pridelené finančné prostriedky v rokoch 2008,
2009 a 2010: 2987 €/3140 €/3286 €
[20]

Slovanský jazykový atlas. Prom. fil. A. Ferenčíková, CSc. 2008 – 2010

(Projekt VEGA č. 2/0076/08) – pridelené finančné prostriedky v rokoch 2008, 2009 a
2010: 2556 €/2471 €/2909 €
[21]

Kázne Petra Trnovského. PhDr. R. Kuchar, DrSc. 2008 – 2009 (Pozn.:

Projekt bol r. 2008 zavŕšený.) (Projekt VEGA č. 2/0064/08) – pridelené finančné
prostriedky v r. 2008: 996 €
[22]

Konfrontačný výskum kolokácií v slovenčine a v nemčine. Prof. P. Ďurčo,

DrSc. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zástupkyňa
vedúceho projektu M. Šimková, 2008 – 2010 (Projekt VEGA č. 1/0006/08) –
pridelené finančné prostriedky v rokoch 2008, 2009 a 2010: 664 €/579 €/1011 €
[23]

Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry. Prof. Juraj Dolník, DrSc.

2009 – 2011 (Projekt VEGA č. 2/0152/09) – pridelené finančné prostriedky v rokoch
2009, 2010 a 2011: BV – 4043, KV – 3282/4 812 €/4839 €
[24]

Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej

terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov.
PhDr. Jana Levická, CSc. 2009 – 2011 (Projekt VEGA č. 2/0091/09) – pridelené
finančné prostriedky v rokoch 2009, 2010 a 2011: 797 €/1143 €/2611 €
[25]

Slovanský jazykový atlas – odraz prirodzeného vývinu jazyka. Prom. il. A.

Ferenčíková, CSc. 2011 – 2013 (Projekt VEGA č. 2/0163/11) – pridelené finančné
prostriedky v r. 2011: 3127 €
[26]

Slovník súčasného slovenského jazyka – 4. etapa (Koncipovanie a

redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický
výskum). Mgr. A. Jarošová, CSc. 2011 – 2013 (Projekt VEGA č. 2/0018/11) –
pridelené finančné prostriedky v r. 2011: 16787 €
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[27]

Etymologický výskum slovenskej lexiky – 3. etapa PhDr. Ľ. Králik, CSc.

2011 – 2014 (Projekt VEGA č. 2/0095/11) – pridelené finančné prostriedky v r. 2011:
1085 €
[28]

Jazykovo-komunikačné správanie mládeže na Slovensku a v Maďarsku v

situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny. Spoluriešiteľ
prof. PhDr. S. Ondrejovič, DrSc. 2009 – 2011 (Projekt VEGA č. 2/0093/2009)
Finančné prostriedky sa zatiaľ nečerpali.
[29]

Konfrontačný výskum slovnej zásoby slovenčiny a češtiny a jazyková

kultúra – 2. etapa. PaedDr. M. Považaj, CSc. 2011 – 2013 (Projekt VEGA č.
2/0076/11) V r. 2011 neboli pridelené finančné prostriedky.
[30]

Slovník slovenských nárečí. PaedDr. M. Smatana, CSc. 2011 – 2013 (Projekt

VEGA č. 2/0103/11) – pridelené finančné prostriedky v r. 2011: 7381 €
[31]

Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine. PhDr.

M. Šimková 2011 – 2013 (Projekt VEGA č. 1/0947/11) Finančné prostriedky sa zatiaľ
nečerpali.
[32]

Slovník slovenských anojkoným

(vodných, terénnych a chotárnych

názvov, speleoným, hodoným a skupín objektov, ktoré nie sú určené na bývanie).
PhDr. Iveta Valentová, PhD. 2011 – 2013 (Projekt VEGA č. 2/0071/11) – pridelené
finančné prostriedky v r. 2011: 3490 €

ii. Počet projektov podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV
(VEGA) v jednotlivých rokoch a ich financovanie
VEGA
Počet
Pridelené financie (EUR)

•

2007

2008

2009

2010

2011

11

10

9

9

10

23 999 €

28 547 €

24 824 €

33 349 €

39 320 €

Súhrn finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych prostriedkov
SAV
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Externé zdroje

2007

Externé zdroje (mil. EUR)

2008

2009

2010

2011

Spolu

Priemer

0,014

0,017

0,015

0,081

0,127

0,032

0,000

########

Externé zdroje prevedené spolupracujúcim
vedeckým organizáciám (mil. EUR)
Pomer externých zdrojov a mzdových
prostriedkov z inštitucionálnych zdrojov
SAV

0,000

0,024

0,028

0,024

0,134

-

0,042

Celková suma výdavkov z externých
zdrojov a z inštitucionálnych zdrojov SAV
(mil. EUR)

0,240

0,270

0,273

0,282

0,336

1,401

0,280

iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k výskumným projektom a
zdrojom financovania

Okrem rozpočtových prostriedkov a grantových prostriedkov si pozornosť v oblasti
výskumu a jeho financovania zasluhujú aktivity oddelenia Slovenského národného korpusu,
ktoré

sa

v rámci

medzinárodnej

spolupráce

v sledovanom

období

zapájalo

do

medzinárodných projektov Mondilex a Euro-Matrix a v rámci nich získaval finančnú podporu
na riešenie základného aj aplikovaného výskumu budovania národného korpusu (metodológia
a oblasť softvéru) a v oblasti budovania viacjazyčných paralelných korpusov (slovenskoanglický

korpus

s využitím

poznatkov

o slovensko-ruskom

a slovensko-bulharskom

paralelnom korpuse).

5. Doktorandské štúdium a ďalšia pedagogická činnosť
i. Zoznam akreditovaných programov doktorandského štúdia (podľa predchádzajúceho aj podľa súčasného platného zákona o vysokých školách)

[1] 73-03-9 slovenský jazyk
[2] 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
ii. Súhrnná tabuľka doktorandského štúdia (počet interných/externých študentov
PhD štúdia; počet študentov, ktorí ukončili štúdium úspešnou obhajobou
dizertačnej práce; počet študentov, ktorí ukončili štúdium inak ako obhajobou
dizertačnej práce)
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Doktorandské štúdium

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

počet potenciálnych PhD
školiteľov

interní

4

0

0

5

0

0

4

1

0

2

1

0

5

2

0

externí

6

1

2

6

0

0

2

1

0

3

4

1

3

0

0

školení pracovníkmi
organizácie na iných
externých inštitúciách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doktorandi

iii. Postdoktorandské miesta podporované
a) z externých zdrojov (uveďte z akých)

b) z interných zdrojov – z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie
postdoktorandských miest v SAV

V r. 2011 získala A. Ramšáková štipendium z Podporného fondu Štefana Schwarza.

iv. Súhrnná tabuľka pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia za
jednotlivé roky
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Pedagogická činnosť

2007

2008

2009

2010

2011

Prednášky (hodiny/rok)

245

248

280

391

22

Semináre (hodiny/rok)

409

440

64

417

294

Vedené diplomové práce (spolu)

8

9

52

5

21

Počet členov v komisiách pre obhajobu PhD
prác (spolu)

5

6

6

7

3

Počet členov v komisiách pre obhajobu DrSc
prác (spolu)

5

0

0

1

0

Počet členov vo vedeckých radách vysokých
škôl/fakúlt (spolu)

3

3

3

3

3

Počet členov v habilitačných/inauguračných
komisiách (spolu)

2

2

3

2

3

v. Zoznam publikovaných vysokoškolských učebníc

[1] ŽIGO, Pavol: Historická a areálová lingvistika : studia selecta. 1. vyd. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2011. 384 s. ISBN 978-80-223-2975-0.
[2] ORGOŇOVÁ, Oľga - DOLNÍK, Juraj: Používanie jazyka. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2010. 229 s. ISBN 978-80-223-2925-5.
vi. Zoznam publikovaných vysokoškolských skrípt

vii. Zoznam spoločných pracovísk/laboratórií s vysokými školami

Ústav nemá nijaké spoločné pracovisko s vysokými školami, ale spolupracuje s viacerými
katedrami slovenského jazyka na slovenských univerzitách pri riešení grantových projektov
vedených v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV alebo na partnerských pracoviskách:

[1] Na riešení výskumnej úlohy vedenej v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v rámci
grantového projektu č. 2/6119/27-28 Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej
slovenčiny sa zúčastňovali aj Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave, Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy
a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa
v Nitre.
[2] Na riešení výskumnej úlohy vedenej v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v rámci
grantových projektov č. 2/5036/27 a č. 2/0076/08 Slovanský jazykový atlas sa
zúčastňovala aj Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
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[3] Na riešení výskumnej úlohy vedenej v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v rámci
grantového projektu č. 2/3062/27-28 Ortoepický slovník slovenčiny sa zúčastňovala aj
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
[4] Na riešení projektu Slovenská terminologická databáza sa zúčastňovala aj Katedra
občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a Katedra
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
[5] Na riešení projektu č. 1/3726/26 Diachrónne aspekty súčasnej slovenskej náboženskej
terminológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa zúčastňovala aj
zástupkyňa vedúcej projektu A. Szabová.
[6] G. Múcsková bola lektorkou na Letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia
Academica Slovaca, ktorého organizátorom je Filozofická fakulta UK v Bratislave.
[7] J. Dolník a S. Ondrejovič viedli v JÚĽŠ SAV doktorandské semináre, na ktorých sa
okrem doktorandov JÚĽŠ SAV zúčastňovali aj doktorandi z vysokých škôl.
[8] J. Dolník a S. Ondrejovič viedli doktorandské semináre na Filozofickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
[9] Na riešení grantového projektu č. 1/0006/08 Konfrontačný výskum kolokácií v
slovenčine a v nemčine vedenej na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave spolupracovala ako zástupkyňa vedúceho projektu M. Šimková.
[10]

G. Múcsková a H. Ivoríková boli lektorkami na Letnom seminári slovenského

jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorého organizátorom je Filozofická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
[11]

A. Šebestová a S. Mislovičová sa zúčastňovali na Prekladateľskej univerziáde

Univerzity Komenského – hodnotili práce študentov a boli členkami poroty.
[12]

Študentky slovenčiny Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rámci

predmetu jazykovedná prax pomáhajú od r. 2008 dialektologickému oddeleniu
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV pri budovaní dialektologického korpusu pre
potreby projektu Slovanský jazykový atlas.
[13]

J. Dolník viedol na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

doktorandské semináre, na ktorých sa zúčastňovali aj doktorandi z JÚĽŠ SAV.
[14]

Doktorandky v internej forme štúdia z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra založili

diskusný klub, v rámci ktorého sa doktorandi z iných pracovísk stretávajú a diskutujú,
a polemizujú o rozličných aktuálnych témach na pôde Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra.
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viii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k doktorandskému štúdiu a
pedagogickej činnosti

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV získal v sledovanom období akreditáciu na
doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra. Na jeho realizáciu má podpísanú
dohodu s Univerzitou Komenského v Bratislave a spolupráca týchto inštitúcií sa realizuje
v rámci spoločnej odborovej komisie (pracovníci JÚĽŠ SAV a UK tvoria spoločný tím na
prijímanie, vedeckú prípravu, skúšanie a obhajoby doktorandských prác). S partnerskou
univerzitou

sa

uskutočňujú

pre

doktorandov

UK

a SAV

spoločné

doktorandské

metodologické semináre a prezentácie čiastkových výsledkov v podobe kolokvií mladých
jazykovedcov. Školiteľmi doktorandov sú popredné osobnosti slovenskej jazykovedy, ktoré
okrem vedeckého výskumu v ústave pôsobia aj na vysokoškolskej akademickej pôde na
Univerzite Komenského v Bratislave J. Dolník a P. Žigo, na Univerzite P. J. Šafárika
v Košiciach S. Ondrejovič, na Paneurópskej univerzite S. Mislovičová, na Univerzite Cyrila
a Metoda v Trnave J. Bosák (do r. 2010).

6. Výstupy do spoločenskej praxe
(aplikácie výsledkov a expertízna činnosť)
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov aplikovaného výskumu

[1] Riešenie projektu Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia
jazykovedného výskumu na Slovensku (http://korpus.juls.savba.sk) prebiehalo v r.
2007 – 2011 v druhej etape a nadväzovalo na východiskový projekt Vybudovanie
Národného korpusu slovenského jazyka a elektronizácia jazykovedného
výskumu v rokoch 2002 – 2006.
Podľa zmluvne stanovených úloh sa od r. 2007 pokračovalo v rozširovaní a skvalitňovaní už
vytvorených databáz a začalo sa s tvorbou ďalších elektronických zdrojov. Skvalitňovanie sa
týkalo najmä lingvistickej anotácie (ručnej morfologickej anotácie), konverzných nástrojov a
nástrojov na automatické zarovnávanie textov, ako i webového rozhrania na prácu s
paralelnými korpusmi. Rozširovanie primárneho korpusu písaných textov sa aj od r. 2007
realizovalo cyklicky podobne ako v predchádzajúcom období, t. j. pri každom relevantnom
náraste dát a/alebo skvalitnení anotácie bola sprístupnená nová verzia korpusu: začiatkom r.
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2007 prim-3.0 v rozsahu 350 miliónov tokenov (textových jednotiek), začiatkom r. 2009
prim-4.0 v rozsahu 526 mil. tokenov, začiatkom r. 2011 prim-5.0 v rozsahu 719 mil. tokenov.
S každou verziou boli sprístupnené samostatné podkorpusy publicistických textov, odborných
textov, umeleckých textov, pôvodných slovenských umeleckých textov. Dôležité bolo aj
rozšírenie elektronických lingvistických zdrojov a lexikografických príručiek, medzi ktoré
pribudli všetky ročníky časopisov vydávaných v JÚĽŠ SAV (Kultúra slova a jej predchodca
Československý terminologický časopis, Slovenská reč, Jazykovedný časopis – časť jeho
produkcie sa aktuálne dokončuje), viaceré zborníky a monografie a najmä 5-zväzkový slovník
A. Bernoláka z r. 1825. Nové korpusové databázy sa od r. 2007 budovali nielen v rámci
písaných textov – samostatný korpus textov vytvorených a publikovaných v r. 1955 – 1989
(druhá verzia má 44 mil. tokenov), slovensko-český (cca 20 mil. tokenov) a slovenskoanglický paralelný korpus (cca 45 mil. tokenov) –, ale pribudol aj Slovenský hovorený
korpus, v ktorom sa zachytáva štandardná hovorená slovenčina z celého územia Slovenska –
prvé verzie boli sprístupnené v r. 2008 a 2010, aktuálna tretia verzia z r. 2011 je v rozsahu 1
643 000 slov. Samostatným podprojektom je Slovenská terminologická databáza, v ktorej sa
nachádza približne 5 000 terminologických záznamov. Členovia oddelenia SNK sa v
sledovanom období zapojili do 4 významných medzinárodných projektov (MONDILEX,
Slovak Online, EuroMatrix+, CESAR), spolupracovali na 4 domácich projektoch,
zorganizovali 3 medzinárodné a 2 domáce konferencie, z ktorých vydali zborníky. Slovenský
národný korpus a súvisiace projekty poskytujú širokej odbornej i laickej verejnosti bohatý
textový a jazykový materiál, na ktorom sa realizujú rôzne výskumné práce a ich výsledky sa
publikujú v podobe čiastkových štúdií i syntetických monografií. Počet registrovaných
používateľov korpusových a lingvistických zdrojov v posledných rokoch stúpol na okolo 500
ročne (najväčší nárast sme zaregistrovali z prostredia učiteľov základných a stredných škôl),
počet neregistrovaných dotazov sa pohybuje v priemere okolo 40 000 denne.

ii. Zoznam najvýznamnejších expertíz pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné organizácie a inštitúcie a
iné organizácie

[1] Spolupráca so Slovenským ústavom technickej normalizácie pri tvorbe a ustaľovaní
slovenskej odbornej terminológie a pri terminologickej revízii technických noriem –
vypracúvanie expertíznych posudkov návrhov slovenských technických noriem.
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[2] Posudzovanie jazykovej a terminologickej stránky zákonov pre Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR .
[3] Poskytovanie odborných rád v otázkach jazyka, vlastných mien (názvov verejných
priestranstiev) a terminológie orgánom štátnej správy a samosprávy.
[4] Pripomienkovanie novely zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky pre
Ministerstvo kultúry SR.
[5] Pripomienky k Zásadám vlády Slovenskej republiky na vykonávanie zákona Národnej
rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. v
znení neskorších predpisov, expertíza týkajúca sa etáp kodifikačného procesu štátneho
jazyka pre Ministerstvo kultúry SR.
[6] Účasť na činnosti Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v
otázkach štátneho jazyka – vypracúvanie expertíznych posudkov týkajúcich sa
kodifikačných príručiek, návrhov na novelizáciu zákona o štátnom jazyku, na
novelizáciu zákona o audiovízii.
[7] Expertízna a poradenská činnosť pri ustaľovaní odbornej terminológie v rámci
pracovných skupín Slovenskej terminologickej siete pri Slovenskom odbore
Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a práca v riadiacom výbore
tejto organizácie.
[8] Účasť na činnosti Medzirezortnej expertnej komisie na rozpracovanie Koncepcie
starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky.
[9] Účasť na tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie v rámci činnosti terminologickej
komisie Ministerstva školstva SR – vypracúvanie expertíznych posudkov.
[10]

Účasť na tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie v rámci činnosti

terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR – vypracúvanie expertíznych
posudkov.
Účasť na činnosti Stálej názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva
vnútra SR – vypracúvanie expertíznych posudkov na zmeny názvov obcí a ich častí.
Účasť na tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie v rámci činnosti terminologickej
komisie Ministerstva životného prostredia SR.
[11]

Účasť na tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie v rámci činnosti

terminologickej komisie Ministerstva zahraničných vecí SR.
[12]

Účasť na štandardizácii geografického názvoslovia v rámci činnosti

Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
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[13]

Jazyková a terminologická kultúra v zákonoch a vyhláškach Ministerstva

spravodlivosti SR – vypracúvanie expertíznych posudkov.
[14]

Jazyková a terminologická kultúra v zákonoch a vyhláškach Ministerstva

práce, sociálnych vecí a rodiny SR – vypracúvanie expertíznych posudkov.
[15]

Expertízy jazykovej a terminologickej stránky prekladu termínov a formulácií

do Zoznamu dopravných udalostí pre CEDA Slovakia.
[16]

Expertízy jazykovej a terminologickej stránky termínov a definícií do

slovenských obranných štandardov pre Hlavnú terminologickú komisiu Ministerstva
obrany SR.
[17]

Expertízy jazykovej a terminologickej stránky termínov a definícií do

Terminologického slovníka krízového riadenia pre Medzirezortnú terminologickú
komisiu Bezpečnostnej rady SR.
[18]

Expertízy jazykovej a terminologickej stránky termínov a definícií do súboru

noriem STN o letectve pre Letecký úrad Slovenskej republiky.
[19]

Expertízy jazykovej a terminologickej stránky termínov a definícií do súboru

noriem o digitálnej televízii pre Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici.
[20]

Expertízy jazykovej, terminologickej a štylistickej stránky zákonov a vyhlášok

pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
[21]

Expertízy jazykovej, terminologickej a štylistickej stránky jedného zákona pre

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
[22]

Expertízy jazykovej, terminologickej a štylistickej stránky medzivládnej

dohody pre Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky.
[23]

Analýza jazykovej, terminologickej a štylistickej stránky legislatívnych textov

(zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení) predložených do pripomienkového konania a
vypracovanie podkladov z uvedenej oblasti do správy a stave používania štátneho
jazyka na území Slovenskej republiky pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
[24]

Vypracovanie

správy

o

aktuálnych

problémoch

slovenskej

odbornej

terminológie, o tvorbe nových termínov a o činnosti rezortných terminologických
komisií utvorených na ministerstvách a ostatných orgánoch štátnej správy na základe
uznesenia vlády SR č. 399 z 3. júna 1997 a neskorších uznesení vlády pre Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky.

iii.

Zoznam patentov udelených v zahraničí, vrátane príjmov z patentov
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iv.

Zoznam patentov udelených na Slovensku, vrátane príjmov

v.

Zoznam licencií predaných v zahraničí, vrátane príjmov

vi.

Zoznam licencií predaných na Slovensku, vrátane príjmov

vii. Zoznam zmlúv s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov

viii. Zoznam spoločných výskumných projektov s hospodárskymi partnermi,
vrátane príjmov

ix. Výstupy do spoločenskej praxe
Výstupy do spoločenskej praxe
Expertízy pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné
organizácie a inštitúcie a iné organizácie

2007

2008

2009

2010

2011

Spolu

5

3

19

5

10

42

x. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k aplikačnej činnosti

Významným výstupom organizácie bolo sprístupnenie počítačovej podpory spracovania
Slovanského jazykového atlasu všetkým 13 účastníckym krajinám a jeho využitie na príprave
dvoch zahraničných a jedného slovenského zväzku tohto projektu. Veľkú hodnotu má
spoluúčasť

pracovníkov

oddelenia

Slovenského

národného

korpusu

pri

vytváraní

automatizovaného programu vyučovania slovenčiny pre cudzincov v rámci projektu Slovak
Online.

7. Popularizácia výstupov
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov popularizačnej činnosti

[1] Na internetovej adrese http://korpus.savba.sk sprístupnenie Slovenského národného
korpusu (v rozsahu 720 miliónov textových jednotiek) pre profesionálnych záujemcov
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o slovnú zásobu slovenčiny, ale aj iných používateľov slovenčiny; používatelia majú
možnosť získať obraz o najnovšej slovnej zásobe súčasnej slovenčiny a jej fungovaní
v texte.
[2] Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie štvrtého, doplneného
a upraveného vydania Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý je základnou
kodifikačnou príručkou v oblasti slovnej zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny.
[3] Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie šesťzväzkového
Slovníka slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968 a ktorý zachytáva
slovnú zásobu slovenčiny používanú od polovice 19. storočia do šesťdesiatych rokov
20. storočia.
[4] Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie publikácie M. Majtána
Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997).
[5] Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie

štyroch zväzkov

publikácie L. Dvonča Slovenskí jazykovedci – Súborná personálna bibliografia
slovenských slovakistov a slavistov, čím verejnosť získava prehľad o vedeckej, odbornej
a popularizačnej publikačnej činnosti slovenských jazykovedcov v rokoch 1925 až
2000.
[6] Na

webovej

stránke

ústavu

(www.juls.savba.sk)

sprístupnenie

zborníkov

sociolingvistických štúdií, ktoré vychádzajú pod spoločným názvom Sociolinguistica
Slovaca.
[7] Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie kolektívneho diela
Morfológia slovenského jazyka, ktoré vyšlo v r. 1966 a ktoré už nie je verejnosti
prístupné v distribučnej sieti, hoci ide o základný opis gramatickej stavby spisovnej
slovenčiny.
[8] Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie kolektívneho diela
Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny, ktoré vyšlo v r. 1989.
[9] Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie základného diela Ľ.
Štúra Nauka reči slovenskej, v ktorom Ľ. Štúr opisuje slovenský jazyk kodifikovaný
v polovici 19. storočia.
[10]
mladých

Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie zborníkov štúdií
jazykovedcov,

ktoré

ich

autori

predniesli

na

jazykovedcov; zborníky vychádzajú pod spoločným názvom Varia.

Kolokviu

mladých
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[11]

Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie všetkých

ročníkov vedeckého časopisu Jazykovedný časopis zameraného na všeobecnú
jazykovedu.
[12]

Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie všetkých

ročníkov vedeckého časopisu Slovenská reč

zameraného na výskum slovenského

jazyka.
[13]

Na webovej stránke ústavu (www.juls.savba.sk) sprístupnenie všetkých

ročníkov časopisu Kultúra slova, vedecko-popularizačného časopisu pre jazykovú
kultúru a terminológiu.
[14]
pre

Autorské a redakčné zabezpečovanie vedecko-popularizačného dvojmesačníka
jazykovú

kultúru

a terminológiu

Kultúra

slova,

publikačného

orgánu

Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Jazykového odboru Matice slovenskej a Ústrednej
jazykovej rady pri Ministerstve kultúry SR (bibliografiu pozri vo výročných správach
ústavu).
[15]

Autorské a redakčné zabezpečovanie krátkej relácie Slovenského rozhlasu

Slovenčina na slovíčko zameranej na jazykovú kultúru v prejavoch najširšej verejnosti
(relácia sa vysiela 4 razy do týždňa).
[16]

Pravidelná rozhlasová relácia – Odpovede na otázky poslucháčov Slovenského

rozhlasu týkajúce sa používania slovenského jazyka (rozhovor redaktorky E.
Gergelyovej s jazykovedkyňou S. Mislovičovou – každý piatok).
[17]

Pravidelná rozhlasová relácia Diktáty na Devíne so S. Mislovičovou, I.

Hrubaničovou a J. Štrasserom (každý prvý utorok v mesiaci).
[18]

Pravidelná televízna relácie Slovenčina naša každodenná natáčaná pre

regionálne televízie na Slovensku (TV Nové Mesto, TV Rača, TV Patriot a iné; od r.
2009; dostupné aj na internete www.lotus.sk; týždenný, od r. 2010 dvojtýždňový
interval).
[19]

Autorské a redakčné zabezpečenie rubriky o slovenčine na každý deň pre

TASR (dostupné na internete; do r. 2010)
[20]

Autorské a redakčne zabezpečovanie jazykovej rubriky V trinástej komnate

slovenčiny

v časopise

Fórum,

mesačníku

Slovenského

syndikátu

novinárov

(bibliografiu pozri vo výročných správach ústavu).
[21]

Autorské a redakčne zabezpečovanie jazykovej rubriky Jazykové okienko

v týždenníku Roľnícke noviny (bibliografiu pozri vo výročných správach ústavu, rubrika
zanikla v polovici roka 2010).
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[22]

Autorské zabezpečovanie jazykovej rubriky Opýtali sme sa jazykovedcov...

v mesačníku Quark – magazíne o vede a jazyku (bibliografiu pozri vo výročných
správach ústavu).
[23]

Autorské zabezpečovanie jazykovej rubriky v mesačníku pre rodičov

a učiteľov Rodina a škola (bibliografiu pozri vo výročných správach ústavu).
[24]

Autorské zabezpečovanie jazykovej rubriky v dvojmesačníku (od r. 2005

štvrťročníku) Normalizácia – odbornom časopise pre technickú normalizáciu Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (bibliografiu pozri vo výročných správach
ústavu).
[25]

Autorské zabezpečovanie jazykovej rubriky v dvojmesačníku Poistné rozhľady

– časopise slovenského poisťovníctva (bibliografiu pozri vo výročných správach
ústavu).
[26]

Autorské zabezpečovanie jazykovej rubriky Kultúra slova vo štvrťročníku

Academia – orgánu Ústavu informácií a prognóz školstva zameraného na súčasnosť
a perspektívy vysokých škôl a vedy (bibliografiu pozri vo výročných správach ústavu).
[27]

Deň otvorených dverí Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v rámci Týždňa

vedy SAV (organizovaný skoro každý rok).
[28]

Verejné prezentácie publikácií vypracovaných pracovníkmi ústavu.

[29]

Verejné prezentácie najnovších publikácií na výstave Bibliotéka v bratislavskej

Inchebe.
[30]

Prezentácie činnosti oddelenia Slovenského národného korpusu na akcii Noc

výskumníka v obchodnom centre Avion Shopping Park v Bratislave.
[31]

Prednášky v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV.

[32]

Prednášky v Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry

a v Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry.
[33]

Prednášky o štátnom jazyku, o jazykovej kultúre a o komunikácii v úradnom

styku pre pracovníkov ministerstiev, štátnej správy a samosprávy.
[34]

Poradenstvo pre prekladateľov Európskej komisie pre preklad. Prednáška

Morfológia, lexika, syntax a členenie vety v slovenskom jazyku pre slovenských
prekladateľov

Európskeho

parlamentu,

Európskej

komisie

a Súdneho

dvora

v Luxemburgu (Luxembursko) 30. 6. 2010 (S. Mislovičová na pozvanie Európskeho
parlamentu).
[35]

Prednášky pre pracovníkov Slovenského rozhlasu o prejave moderátorov a

redaktorov o jazykovej kultúre.
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[36]

Pravidelné prednášky o štylistike a jazykovej kultúre pre novinárov a

publicistov v Syndikáte slovenských novinárov v Bratislave (vždy posledný piatok
v mesiaci).
[37]

Poskytovanie rád o používaní jazyka (jazykovej kultúre a terminológii) v rámci

listovej poradne a elektronickej pošty (vyše 2200 listov ročne) pracovníkom štátnej
správy, samosprávy, redaktorom, publicistom aj najširšej verejnosti.
[38]

Poskytovanie rád o používaní jazyka (jazykovej kultúre a terminológii) v rámci

telefonickej poradne (vyše 9000 odpovedí ročne) pracovníkom štátnej správy,
samosprávy, redaktorom, publicistom aj najširšej verejnosti.
[39]

Poskytovanie

rozhovorov

pre

audiovizuálne

a tlačové

médiá

(výber

konkrétnych rozhovorov týkajúcich sa popularizácie výsledkov ústavu sa uvádza ďalej).
[40]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Svet zachytený v slovných významoch: Hovoríme

s jazykovedkyňou Alexandrou Jarošovou (pripravila Miroslava Čierna). In: Literárny
(dvoj)týždenník, 2007, roč. 20, č. 11 – 12, 21. 3. 2007, s. 9.
[41]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovenčinu obohatili tisíce nových slov. (Rozhovor

Vladimíra Jancuru s A. Jarošovou). In: Pravda, 27. január 2007, s. 3.
[42]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník slovenčiny vychádza po 50 rokoch.

(Rozhovor Michala Piška s A. Jarošovou). In: SME, 2007, roč. 15, č. 38 (15. 2. 2007), s.
4.
[43]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Izdan pervyj tom novogo tolkovogo slovaria

slovackogo jazyka. (Rozhovor korešpondentky Radio Svoboda Niny Zemľannej
s Alexandrou

Jarošovou).

Dostupné

na

webových

http://www.svobodanews.ru/Article/2007/03/23

stránkach:
a

http://www.russianedu.ru/teachrussian/news/view/1606.html
[44]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Beseda s hosťom. Rozhovor Juraja Haruštiaka s A.

Jarošovou a K. Buzássyovou o Slovníku súčasného slovenského jazyka. In: Slovenský
rozhlas – Rádio Devín, 31. 1. 2007.
[45]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Rozhovor Michala Trošku s Klárou Buzássyovou

a Alexandrou Jarošovou o Slovníku súčasného slovenského jazyka. In: Slovenský
rozhlas – Rádio Slovensko, 7. 6. 2007.
[46]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Rozhovor redaktorky Viery Michaličovej s Klárou

Buzássyovou o Slovníku súčasného slovenského jazyka ako diele, ktoré dostalo
certifikát Slovak Gold. In. Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko, 3. 10. 2007.

89
[47]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla – ŽIGO, Pavol: Kontakty, SRo, hosť v relácii (red.

Martin Jurčo, ďalší hostia P. Žigo, J. Hladký), 8. 8. 2007.
[48]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Na trhu nový Slovník súčasného slovenského jazyka.

(Rozhovor Jany Hospodárovej a Štefana Dvorského s A. Jarošovou.) In: Televízia
Markíza – Teleráno, 25. 1. 2007.
[49]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Ranný magazín STV – živý vstup o jazyku

a jazykovej kultúre, 7. marca 2007.
[50]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: TA3 – rozhovor o celoslovenskom testovaní žiakov

Monitor 9, 19. marca 2007.
[51]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: TV Bratislava – rozhovor o pravopise názvov ulíc,

relácia Beseda o piatej, viac repríz v apríli 2007.
[52]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: TA3 – relácia V politike, red. Chmel, živé vysielanie

(ďalší hosť Sarvaš z MK SR) o opatreniach vlády týkajúcich sa vzdelávania v oblasti
slovenského jazyka, 8. 11. 2007.
[53]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Interview v súvislosti s prezentáciou Slovníka

súčasného slovenského jazyka v televízii JOJ 22. januára 2007.
[54]

ONDREJOVIČ, Slavomír: Interview v súvislosti s prezentáciou Slovníka

súčasného slovenského jazyka v televízii Markíza 22. januára 2007.
[55]

ONDREJOVIČ, Slavomír: interview v súvislosti s prezentáciou Slovníka

súčasného slovenského jazyka v televízii TA3 22. januára 2007.
[56]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Hosť vo FUN rádiu v rannej relácii s Adelou a

Sajfom – o jazyku a jazykovej kultúre pri príležitosti dňa materinského jazyka (7.30 –
9.30) – 21. 2. 2008.
[57]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Rozhovor pre FUN rádio a opakovanie rannej relácii

s Adelou a Sajfom z februára – o jazyku a jazykovej kultúre pri príležitosti dňa
materinského jazyka 12. 7. 2008.
[58]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Živý vstup v rádiu Regina v relácii Téma dňa –

o JÚĽŠ SAV, jeho založení a činnosti. 27. 4. 2008.
[59]

ŽIGO, Pavol: Hosť v relácii Nočná pyramída, SRo 1, 14. 5. 2008.

[60]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Živý vstup v TA3 pri príležitosti dňa materinského

jazyka – 10 otázok (o 17.00) – 21. 2. 2008.
[61]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Rozhovor pre STV – večerné správy – o slovníkoch

na webových stránkach ústavu a MK SR – 28. 4. 2008.
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[62]

ŠIMKOVÁ, Mária: Ranná káva s korpusovou lingvistkou o jazykovede

i obratoch v jej živote. TV LUX, 17. 9. 2008.
[63]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Prezentácia Slovníka súčasného slovenského jazyka A

– G. Zasadnutie Vedeckej rady SAV, Predsedníctvo SAV, 4. 3. 2009.
[64]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Jazyk, vývoj, kodifikácia. Slovenský rozhlas,

Slovensko 1, 19. 10. 2009.
[65]

ŽIGO, Pavol: Beseda o dialektologickom výskume v rámci projektu Slovanský

jazykový atlas. TV Belarus, Minsk, Bielorusko, 2. 9. 2009.
[66]

ŽIGO, Pavol: Poznávacie hodnoty jazykovedného výskumu. Slovenský

rozhlas, Devín, 15. 4. 2009.
[67]

ŽIGO, Pavol: Výskum slovenských nárečí na Slovensku, v Rakúsku a

austriacizmy v slovenských nárečiach. Radio Burgenland, Rakúsko, 7. 12. 2009.
[68]

ŽIGO, Pavol: Význam nárečového výskumu pre poznanie prirodzenosti

v jazyku. Slovenská televízia 1, 16. 12. 2009.
[69]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Rozhovor redaktora Šimáška s Klárou Buzássyovou

o jej jazykovednej práci pri príležitosti udelenia štátneho vyznamenania. Slovenský
rozhlas, 10. 2. 2010.
[70]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovenčina sa rozrastá. Treba nový slovník. http:

//aktualne.centrum.sk/zaujimavosti/clanek.phtml?id=220718, 10. 11. 2010.
[71]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Verejný seminár spojený so záverečnou oponentúrou

Slovníka súčasného slovenského jazyka. Bratislava 29.11. 2010.
[72]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: O používaní slovenského jazyka v súčasnosti.

Účinkovanie v detskej relácii Mediálni špióni. Slovenská televízia, 14. 9. 2010 (viacero
repríz).
[73]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Stav jazykovej kultúry na Slovensku. Slovenský

rozhlas, relácia Esprit, 10. 7. 2010.
[74]

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus. Rádio Devín, relácia Solárium,

28. 10. 2010.
[75]

ŽIGO, Pavol: Hosť v Nočnej pyramíde. Slovenský rozhlas 16. 6. 2010.

[76]

ŽIGO, Pavol: Slovenské nárečia a ich vzťah k spisovnému prostrediu. Markíza,

18. 11. 2010.
[77]

BALÁŽOVÁ, Ľubica: Rozhovor po prezentácii 2. zväzku Slovníka súčasného

slovenského jazyka H – L. RTVS, Slovensko 1, Zrkadlenie s H. Beranovou, 10. 5. 2011.
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[78]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Rozhovor po slávnostnej prezentácii 2. zväzku

Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L. Televízia JOJ, 10. 5. 2011.
[79]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Rozhovor po slávnostnej prezentácii 2. zväzku

Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L. Televízia Markíza, 10. 5. 2011.
[80]

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Slovník súčasného slovenského jazyka a slovenčina.

Pod pyramídou s moderátorom Š. Chappom. RTVS, Slovensko 1, 3. 11. 2011.
[81]

BUZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra: Jazykovedci počítajú s

vyšším sebavedomím Slovákov. Rozhovor V. Jancuru s A. Jarošovou a s K.
Buzássyovou. Pravda, 12. 5. 2011, roč. 21, č. 105, s. 16 – 19.
[82]

Slovenský národný korpus. RTVS, Slovenská televízia 2, Spektrum vedy, 12.

1. 2011.
[83]

JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka: čo vás

zaujíma (ak vôbec niečo). Slovenské dotyky – Príloha Dotyky so slovenčinou, 2011,
roč. 16, č. 7 – 8., s. 3 – 4.
[84]

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: O slovnej zásobe v rozprávkach zo súčasnosti. STV

1, relácia Reflex, 27. 1. 2011.
[85]

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus a veda na Slovensku. Rádio

Burgenland – Rádio Dia:tón, http://volksgruppen.orf.at/romani/aktujeli/stories/147918/.
9. 5. 2011.
[86]

ŽIGO, Pavol: Jazyk je náš dom. Rozhovor s jazykovedcom Pavlom Žigom,

pripravila Z. Hargašová. Knižná revue, 18, 2011, s. 12.
[87]

ŽIGO, Pavol: Rozhovor pri príležitosti prezentácie 2. zväzku Slovníka

súčasného slovenského jazyka H – L. Markíza, 10. 5. 2011.
[88]

ŽIGO, Pavol: Rozhovor pri príležitosti prezentácie 2. zväzku Slovníka

súčasného slovenského jazyka H – L. RTVS, Slovensko 1, 10. 5. 2011.
[89]

ŽIGO, Pavol: Slovo o slovenskom slove. Univerzitná knižnica – Salón u

Liszta, moderátor S. Bachleda. 30. 8. 2011.
[90]

ŽIGO, Pavol: Účasť slovakistov na medzinárodných slavistických výskumoch.

Naša univerzita, č. 2, október 2011, s. 26, pripravila L. Millerová, 2. 11. 2011.
[91]

ŽIGO, Pavol: Slovenský jazyk v súčasnom slovanskom kontexte. RTVS,

Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, 14. 4. 2011.
Poznámka. – Podrobnú bibliografiu popularizačných aktivít pozri vo výročných správach
o činnosti JÚĽŠ SAV za roky 2007 až 2011.
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ii. Súhrn popularizačných výstupov
Popularizácia vedy

2007

2008

2009

2010

2011

Spolu

Články v tlačových/internetových médiách popularizujúce
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky
organizácie

154

135

310

292

207

1098

Vystúpenia v oznamovacích prostriedkoch popularizujúce
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky
organizácie

95

79

118

109

107

508

Verejné popularizačné prednášky

69

58

31

40

57

255

8. Prostredie a manažment. Personálna politika a uplatnenie záverov
predošlého hodnotenia organizácie
i. Súhrnná tabuľka zamestnancov
Zamestnanci

2007

2008

2009

2010

2011

Zamestnanci spolu

66

64

61

62

59

Výskumní pracovníci z tabuľky I.4

56

55

51

51

48

52,35

49,9

46,25

46,95

44,7

51

49

51,1

50,3

49,9

FTE z tabuľky I.4
Priemerný vek výskumných pracovníkov
s VŠ vzdelaním

ii. Kvalifikačná štruktúra
Počet

2007

2008

2009

2010

2011

vedúci vedecký pracovník DrSc.

3

2

1

1

1

vedúci vedecký pracovník CSc., PhD

3

3

3

3

2

samostatný vedecký pracovník

6

6

6

7

6

vedecký pracovník

8

8

8

9

9

profesor

2

2

3

3

3

docent

1

1

1

1

1

Vyplňte podľa správy o činnosti organizácie, prílohy A.
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iii. Stav a rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane experimentálneho, výpočtového
a technického vybavenia (opis súčasnej infraštruktúry, priestorové podmienky,
materiálne a technické zdroje. Infraštruktúra, prístrojové a technické vybavenie,
ktoré bude nevyhnutné zaobstarať pre dosiahnutie cieľov stanovených v
koncepcii výskumu a vývoja na ďalšie štyri roky)

V Slovenskom národnom korpuse sa plne podporujú softvérové riešenia na báze
OpenSource. V prevažnej väčšine sa na pracovných staniciach, ako aj na serveroch ako
operačný systém používa GNU/Linux (Ubuntu, Debian) a vyhýba sa používaniu
proprietárnych formátov súborov pri výmene dát.
JÚĽŠ SAV používa gigabitový ethernet, pripojenie do siete SANET sa realizuje 100 Mbps
optickou linkou.
Začiatkom roka 2010 ústav začal používať v produkčnom nasadení IPv6 (podľa našich
informácií ako prvá inštitúcia 3. oddelenia SAV).
V polovici roka 2010 boli verejné webové stránky ústavu, stránka slovníkov a Slovenského
národného korpusu sprístupnené aj verejnosti cez IPv6.
Začiatkom 2011 ústav nasadil prvé IPv6 only systémy v rámci svojej IT infraštruktúry
a začal postupný proces vypínania IPv4 protokolu.
Pripojenie sa realizuje cez 6to4, ale v spolupráci s Výpočtovým centrom SAV ústav
inicioval a dostal prísľub natívneho IPv6 pripojenia v budúcnosti.
Záložný server Slovenského národného korpusu pozostáva z 36 SAS diskov s celkovou
využiteľnou kapacitou 36TB.
Výpočtové počítače majú duplicitnú funkciu ako pracovné stanice, celkový počet 9, 12 GB
RAM, 4 core CPU i5, 3.2GHz.
Hlavný server poskytuje 16TB využiteľného priestoru, ktorý je sprístupnený v rámci LAN.
JÚĽŠ SAV poskytuje svojím zamestnancom možnosť pripojenia do vnútornej (iba IPv6)
siete cez OpenVPN, vybraným pracovníkom vzdialený prístup prostredníctvom ssh
protokolu.
V ústave sa zabezpečuje počítačová sieť prostredníctvom výkonných serverov.
V súčasnom období všetci pracovníci (okrem obslužného personálu) majú k dispozícii
počítač s jedným alebo viacerými LCD monitormi a asi tretina pracovníkov využíva ajj
notebooky. Podľa typu projetu sa využávajú tlačiarne, sieťoví tlačiarne, skenery a kopírky.
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iv. Stav a rozvoj bibliografických zdrojov, činnosť knižnice a/alebo informačného
centra organizácie

V knižnici ústavu pracuje 1 pracovník na plný úväzok. Knižnica poskytuje prezenčné,
absenčné, medzinárodné výpožičky, informačné, poradenské, medziknižničnú výpožičnú
službu (MVS) a xeroxovanie materiálov.
Stav knižničných fondov:
Počet knižných jednotiek k 31. 12. 2007 bol 25 360, z toho prírastok 220; počet
dochádzajúcich periodík je 26, z toho 12 domácich a 14 zahraničných; počet dizertácií je 95.
Počet knižných jednotiek k 31. 12. 2011 je 26 836, ročný prírastok knižničných jednotiek
je 449, počet dochádzajúcich periodík je 26, z toho 12 domácich a 14 zahraničných; počet
dizertácií je 95. Ročne sa realizuje spolu 3300 výpožičiek. Knižnica má 60 registrovaných
používateľov a ročne jej služby využíva asi 200 návštevníkov.
V každom oddelení ústavu sú vybudované príručné knižnice, ktoré sa priebežne obohacujú
o najnovšiu odbornú literatúru.
V roku 2007 získala

knižnica knihy z fondu pozostalosti Eugena Jónu (Bibliotheca

Ioniana) a v roku 2008 sa ústavná knižnica rozšírila o súkromnú knižnicu dlhoročného
zamestnanca Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a významného jazykovedca prof. Jána
Horeckého.
V sledovanom období sa výrazne doplnila knižnica o prírastky z oblasti etymológie vďaka
Ľuborovi Králikovi, ktorý získal vzácne zahraničné publikácie darom.
Pokračuje sa vo vypracúvaní a vydávaní bibliografických súpisov Bibligrafia
slovenskýchjazykovedcov. Bibliografia za obdobie 2001 – 2005 vyšla v roku 2007.

v. Opíšte, akým spôsobom boli zohľadnené závery a odporúčania predošlého
hodnotenia

Pokračovanie

v spoločensky

závažných

rozpracovaných

dlhodobých

projektoch:

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV pokračoval v riešení spoločensky aktuálnych projektov
a rešpektoval prepojenie základného výskumu s potrebami praxe. Takýto charakter mala
príprava ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka, Slovníka slovenských
nárečí, dokončenie Historického slovníka slovenského jazyka, budovanie Slovenského
národného korpusu a jeho sprístupňovanie verejnosti. V oblasti poradenskej služby išlo
o stály kontakt s jazykovou praxou formou telefonickej, listovej a najmä elektronickej
jazykovej poradne.
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Výskum v oblasti hovorenej podoby jazyka sa orientoval na budovanie hovoreného
korpusu (oddelenie Slovenského národného korpusu), v oblasti slovenských nárečí sa výskum
hovorenej podoby zameriaval aj na získavanie hovorenej podoby slovenských enkláv
v zahraničí a na hľadanie spôsobu záchrany rozsiahleho množstva zvukových nahrávok
slovenských nárečí formou ich digitalizácie.

Rozvoj v skúmaní kontaktov slovenčiny s inými jazykmi sa uskutočňoval formou
viacerých výskumných úloh. Jednou zo spoločensky aj jazykovo aktuálnych úloh bolo
skúmanie vzťahov a ich vývinu medzi slovenčinou a češtinou, výsledky boli publikované
v monografii M. Nábělkovej. Vzťahy slovenských enkláv v Maďarsku a Srbsku sa skúmali
v rámci medziakademickej výmeny pracovníkov ústavu s partnerskými akadémiami a
krajanskými spolkami. Rozsiahly výskum vzťahov s ostatnými slovanskými jazykmi sa
uskutočňoval v rámci projektu Slovanský jazykový atlas. Pracovníci ústavu sú spoluautormi
dvoch zväzkov tohto projektu, ktoré vyšli v sledovanom období, dialektologické oddelenie
spracovalo na vydanie vlastný zväzok Slovanského jazykového atlasu (vydanie naplánované
na r. 2012).

Popri projektoch dlhodobého charakteru venoval ústav zvýšenú pozornosť aj vydávaniu
monografických prác (pozri bibliografiu). Vo vydavateľstve VEDA vyšli monografické práce
M. Nábělkovej, S. Ondrejoviča, tituly J. Dolníka, I. Valentovej, vydali sa základné diela
slovenskej jazykovedy a kultúry (Ľ. Štúr – Náuka reči slovenskej). V tejto edičnej činnosti
bude pracovisko pokračovať. Ústav po rokoch obnovil vydávanie ročenky Jazykovedné
štúdie, v ktorej sa v podobe monografií publikujú kvalifikačné práce a rozsiahlejšie
monotematické materiály z vedeckých podujatí.

Problém akreditácie doktorandského štúdia ústav vyriešil získaním požadovaných
kvalifikačných stupňov garanta a spolugarantov a na základe návrhu Akreditačnej komisie
Ministerstva školstva SR minister školstva svojím rozhodnutím 2011-13671/33356-071 zo 14.
septembra 2011 priznal Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra SAV právo podieľať sa na
uskutočňovaní študijného programu slovenský jazyk v rámci štvorročného doktorandského
študijného programu v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra.
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vi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k manažmentu, výskumnej
infraštruktúre a k trendom v personálnom rozvoji

Vedecká príprava doktorandov nadobudla v sledovanom období cielenú povahu: na
doktorandské štúdium sa prednostne prijímajú doktorandi, ktorých vedecké záujmy sa
formujú počas vysokoškolského štúdia a korešpondujú s výskumnou stratégiu ústavu. Cieľom
doktorandského štúdia je – s ohľadom na kvalifikačnú štruktúru ústavu – výchova vedeckého
dorastu pre potreby ústavu a jeho oddelení. Pravidelným vyhodnocovaním výsledkov ústav
reguluje vyváženie úväzkov s výkonmi a prijíma priebežné opatrenia (redukovanie úväzkov
na čiastkové s vyjadrením percent). Stratégiou personálneho rozvoja je kontinuálne
zabezpečenie riešenia grantových úloh, najmä snaha o kvalifikované zabezpečenie
dlhodobých výskumných projektov (lexikografické projekty typu Slovník súčasného
slovenského jazyka). Súčasťou manažmentu je aj predchádzanie bezperspektívnemu
a kvantitatívnemu prijímaniu doktorandov, ktorých vedecké záujmy nekorešpondujú
s výskumnou stratégiou a personálnymi potrebami ústavu.

Iné dôležité informácie
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím hodnotenia ústavu sa zlepšila kvalifikačná
štruktúra ústavu najmä z hľadiska perspektívy mladých a kvalifikovaných pracovníkov
(obhajoby a získanie vedeckých hodností PhD.). Zlepšila sa aj publikačná stratégia ústavu
vydávaním monografických prác a súborov štúdií, ústav skvalitnil úroveň vydávaných
periodických publikácií (časopisov) rozšírením redakčných rád o zahraničných členov,
zaviedlo sa anonymné posudzovanie príspevkov (Slovenská reč), uvádzanie parametrov
a spĺňanie kritérií vyžadovaných karentovanými časopismi. Potenciálna možnosť na
vylepšovanie práce a ďalšieho pôsobenia ústavu sa do budúcnosti črtá v elektronickom
spracovaní jazykového pramenného materiálu ústavu, ktorá je súčasťou národného kultúrneho
dedičstva, a v jeho sprístupnení ďalším bádateľom a čiastočne aj verejnosti. Okrem
rozpočtových zdrojov, ktoré nie sú dostačujúce na základnú činnosť ústavu, bude žiaduce
hľadať možnosti spolupráce s inštitúciami, pomocou ktorých bude možné plniť dôležité úlohy
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základného aj aplikovaného výskumu, ale plniť aj základné kultúrno-spoločenské poslanie
vedy – slúžiť a poskytovať výsledky svojej práce a jej predmet v adekvátnej podobe
verejnosti.

Bratislava 27. 4. 2012

……………………………………..
podpis riaditeľa organizácie

