
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAVJazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAVSlovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV

Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadáJazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá
aa

13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

28. – 29. 11. 201728. – 29. 11. 2017

Vedecká konferencia je súčasťou 4. fázy vedeckovýskumného projektu Vedecká konferencia je súčasťou 4. fázy vedeckovýskumného projektu AnalýzaAnalýza
nových  smerovaní  vo  vývine  súčasnej  slovenčiny  s  dôrazom  na  používateľskénových  smerovaní  vo  vývine  súčasnej  slovenčiny  s  dôrazom  na  používateľské
hľadiskohľadisko, na ktorom sa v r. 2014 – 2017 podieľal kolektív oddelenia jazykovej, na ktorom sa v r. 2014 – 2017 podieľal kolektív oddelenia jazykovej
kultúry  a  terminológie  JÚĽŠ  SAV.  Tematicky  je  zameraná  najmä  nakultúry  a  terminológie  JÚĽŠ  SAV.  Tematicky  je  zameraná  najmä  na
problematikuproblematiku  morfológie súčasného slovenského jazyka. morfológie súčasného slovenského jazyka. 

  SúčasťouSúčasťou  konferencie  je  ajkonferencie  je  aj 13.  celoslovenské  stretnutie  jazykovedcov 13.  celoslovenské  stretnutie  jazykovedcov,,
vv  rámci ktorého majú jednotlivé slovakistické pracoviská možnosť formou posterov,rámci ktorého majú jednotlivé slovakistické pracoviská možnosť formou posterov,
predstavením  publikácií,  príp.  vpredstavením  publikácií,  príp.  v  diskusii  prezentovať  svoje  aktuálne  projektydiskusii  prezentovať  svoje  aktuálne  projekty
aa  výsledky svojej práce. výsledky svojej práce. 

Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAVValné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV sa koná 29. 11. 2017. sa koná 29. 11. 2017.    

    Miesto:Miesto:    Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA, 
    Štefánikova 3, Bratislava

Vedeckí garanti konferencie: Vedeckí garanti konferencie: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.
PhDr. Ľubor Králik, CSc.PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Rozsah konferenčného príspevku: Rozsah konferenčného príspevku: 20 minút20 minút



Program konferencie

28. 11. 2017

9.00 – 9.30 Prezentácia účastníkov
9.30 – 10.00 Ingrid Hrubaničová: 1. Typy otázok a odpovedí v listovej 

jazykovej poradni v r. 2005 – 2015 a z nich vyplývajúce možné 
inovácie v poradenskej činnosti  – 2. Poznámky ku koncepcii 
jazykovej príručky zohľadňujúcej potreby používateľa (na 
vybraných témach)

10.00 – 10.20 Iveta Vančová: Zmiešané skloňovanie neživotných maskulín
10.20 – 10.40     Dana Guričanová: Niekoľko zaujímavých javov pri substantívach

stredného rodu
10.40. – 11.00 Sibyla Mislovičová: 1. Neživotné maskulína zakončené na -r, -l z 

pohľadu používateľov – 2. Publikácia s užitočnými radami pre po-
užívateľov slovenčiny 

11.00 – 11.20 Prestávka na kávu

11.20 – 11.40     Katarína Kálmanová: Vzory dlaň, kosť, gazdiná a pani v súčas-
nej jazykovej praxi a v jazykovom poradenstve

11. 40 – 12.00 Silvia Duchková: Problémy používateľov slovenčiny pri skloňo-
vaní mužských životných a neživotných substantív

12.00 – 12.30 Diskusia

12.30 – 14.00 Obedná prestávka

14.00 – 14.20     Alexandra Jarošová: Systém, norma a kodifikácia na príkladoch 
morfologickej variantnosti

14.20 – 14.40 Vladimír Benko: Omnia Slovaca Publica – veľký korpus 
slovenského jazyka

14.40 – 15.00     Michaela Mošaťová – Jana Pekarovičová: Typológia a klasifi-
kácia chýb z hľadiska slovenčiny ako cudzieho jazyka     



15.00 – 15.20 Prestávka na kávu
15.20 – 15.40 Ľubomír Kralčák – Renáta Hlavatá: Rodová unifikácia zámen 

v štandardnej variete súčasnej slovenčiny
15.40 – 16.00 Martina Ivanová: Synsémantické verbá v slovenčine – problémy 

ich vymedzenia a klasifikácie
16.00 – 16.20 Miroslava Kyseľová: Nahneval sa. – Čo urobil? alebo Čo sa 

stalo? K problematike vzťahu medzi akčnými a procesnými 
slovesami (na základe dotazníkového prieskumu)

16.20 – 17.00 Diskusia

17.00 Občerstvenie, voľné pokračovanie diskusie

29. 11. 2017

9.00 – 9.20 Ján Kačala: Jestvovanie dvojakého syntaktického vzťahu; 
vzťažné výrazy 

9.20  –  9.40 Lujza Urbancová: Odraz súčasných spoločenských vzťahov 
v slovenčine

9.40 – 10.00 Mariola Szymczak-Rozlach: Słowackie deminutywa w funkcji 
eufemizującej a problem ekspresywności 

10.00 – 10.20 Katarína Jóbová Sziveková: Školský bilingvizmus
10.20 – 10.40 Andrej Závodný: Otázky k niektorým pravopisným javom v PSP
10.40 – 11.20 Diskusia, záver konferencie

11.20 – 11.30 Prestávka na kávu, malé občerstvenie

11.30 – 13.30 Valné zhromaždenie SJS
1. Prezentácia
2. Otvorenie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba volebnej komisie
5. Správa o činnosti SJS za uplynulé funkčné obdobie
6. Správa revíznej komisie za uplynulé funkčné obdobie
7. Voľba nového výboru SJS
8. Diskusia



9. Záver: Návrh uznesenia z Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ 
SAV

Publikácia:Publikácia:  
Referáty prednesené na konferencii budú publikované ako štúdie vReferáty prednesené na konferencii budú publikované ako štúdie v  zborníku alebo zborníku alebo 
v odbornom časopise Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.  v odbornom časopise Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.  
Príspevky spracované na počítači v textovom editore Word pod operačným 
systémom Windows posielajte, prosím, elektronickou poštou ako prílohu na adresu 
silviad@juls.savba.sk.
Na začiatku príspevku uveďte abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku. 
Rozsah príspevku do 15 normostrán. 
Literatúru uvádzajte na konci príspevku podľa inštrukcií v 2. cirkulári.

Termín odovzdania príspevkov: Termín odovzdania príspevkov: do 31. 1. 2018 (konečný termín).do 31. 1. 2018 (konečný termín).

Rozsah príspevku: Rozsah príspevku: do 15 normostrán. 

LiteratúruLiteratúru uvádzať na konci príspevku takto:
a) knižná publikácia:
PAULINY, Eugen: Vývin slovenskej deklinácie. Bratislava: Veda 1990. 270 s.
Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 3. vyd. Bratislava: Veda 
2004. 998 s.
b) štúdia v zborníku:
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Pohľad na slovo bor a jeho deriváty z územného 
aspektu. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Ed. K. Buzássyová.
Bratislava: Veda 2000, s. 410 – 416.
c) článok v časopise:
POVAŽAJ, Matej: Tretie vydanie súčasných Pravidiel slovenského pravopisu. In: 
Kultúra slova, 2000, roč. 34, č. 6, s. 321 – 329.
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