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Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti
pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV,
konaného 25. 10. 2013 v Častej-Papierničke
Účastníkov na Valnom zhromaždení privítala predsedníčka SJS prom. fil. A.
Ferenčíková, CSc., a následne ich vyzvala, aby schválili jednak návrhovú komisiu v zložení J.
Krško, Ľ. Kralčák, D. Slančová, jednak volebnú komisiu v zložení V. Benko, Ľ. Rendár a Ľ.
Králik, ktorý bol zároveň vedúcim volebnej komisie.
Podpredsedníčka spoločnosti B. Chocholová prečítala Správu o činnosti SJS za
obdobie od 15. 11. 2011 do 25. 10. 2013, hospodárka SJS D. Majchráková zasa revíznu
správu za uvedené obdobie. Ďalej boli účastníci zhromaždenia informovaní o tom, že funkcie
revízorky sa vzdala S. Mislovičová a funkcie tajomníčky A. Ramšáková.
V rámci diskusie predsedníčka spoločnosti vyzvala účastníkov VZ, aby predniesli
svoje návrhy či pripomienky týkajúce sa činnosti spoločnosti. G. Múcsková pripomenula
niekoľkoročný problém týkajúci sa prevzatia patronátu jednotlivých pobočiek SJS nad
organizáciou Kolokvia mladých jazykovedcov. V súvislosti s organizovaním Celoslovenského
stretnutia jazykovedcov B. Chocholová navrhla, aby sa nadviazalo na číslovanie tohto
bienálneho podujatia poradovým číslom, a to vrátane predchádzajúcich stretnutí (i keď s
dlhoročným prerušením). Účastníci VZ sa zhodli na tom, že prednesenie príspevku v rámci
programu CSJ by malo trvať kratšie ako 30 minút, maximálne 20 minút. Účastníci stretnutia
ďalej súhlasili, aby sa zborníky VARIA publikovali na internete s nevyhnutným ISBN (tlačená
verzia sa vydávať nebude vzhľadom na vysoké finančné náklady).
M. Ološtiak informoval, že za prešovskú pobočku vydajú samostatnú publikáciu
svojich príspevkov, ktoré odzneli na tohtoročnom CSJ; takisto uviedol, že pri príležitosti 70.
výročia vzniku JÚĽŠ by si takáto inštitúcia zaslúžila vydanie samostatnej publikácie.
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Podpredsedníčka SJS prisľúbila, že v rámci Jazykovedného zápisníka budú publikované
všetky dodané referáty, ktoré odzneli na tohtoročnom CSJ.
P. Žigo navrhol, aby sa v názvoch konferencií neuvádzalo „venovaná životnému
jubileu...“. D. Slančová v tejto súvislosti informovala, že už vyšli zborníky Epištoly o jazyku
a jazykovede (zborník štúdií venovaný doc. PhDr. F. Ruščákovi, CSc., pri príležitosti
životného jubilea; M. Imrichová – J. Kesselová, eds.) a Jazyk je zázračný organizmus...
Metamorfózy jazyka a jazykovedy (zborník príspevkov venovaný prof. PhDr. I. Ripkovi,
DrSc., pri príležitosti jeho životného jubilea; M. Imrichová – J. Kesselová, eds.).
Volebná komisia informovala o výsledkoch volieb. Odovzdaných bolo 36 hlasovacích
lístkov, z toho dva boli neplatné. Jednotliví kandidáti získali nasledujúci počet hlasov:
-

predsedníčka: Adriana Ferenčíková (33 hlasov)

-

podpredsedovia: Slavomír Ondrejovič (30 hlasov), Bronislava Chocholová (31 hlasov)

-

hospodárka: Daniela Majchráková (33 hlasov)

-

tajomníčka: Katarína Gajdošová (31 hlasov)

-

členovia výboru: Gabriela Múcsková (31 hlasov), Pavol Žigo (31 hlasov), Alexandra

Jarošová (28 hlasov), Martin Ološtiak (22 hlasov)
-

revízorky: Renáta Ondrejková (31 hlasov), Iveta Vančová (31 hlasov)

Uznesenia
1. Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o činnosti Slovenskej jazykovednej
spoločnosti a Revíznu správu.
2. Valné zhromaždenie súhlasí s tým, aby sa podujatie Celoslovenské stretnutie
jazykovedcov uvádzalo s poradovým číslom s tým, že sa nadviaže na posledné, ôsme, ktoré sa
konalo v r. 1998.
3. Valné zhromaždenie súhlasí, aby sa zborníky VARIA z kolokvií publikovali na
internete, na webovej stránke JÚĽŠ SAV.
4. Valné zhromaždenie takisto súhlasí, aby príspevky, ktoré odzneli na tohoročnom
stretnutí jazykovedcov, publikovali v elektronickej podobe v Jazykovednom zápisníku.

A. Ramšáková, B. Chocholová
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