
 
 

 
 
 
 
 

 
JAZYKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ PROBLÉMY NA SLOVENSKU A ICH MANAŽMENT 

Sympózium o doterajších výsledkoch výskumov projektu (2018–2020) 
2. júla 2020 
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9.30–10.00  

Príchod účastníkov 

 

10.00–10.10   

Otvorenie sympózia 

 

Moderuje: Milan Samko 

 

10.10–10.35  

István Lanstyák: Teórie manažmentu problémov a jazykové problémy 

10.35–11.00  

Jozef Tancer: O starých pančuchách, angličtine a tajomstvách korešpondencie. Exil ako jazy-

kovo-komunikačná situácia 

11.00–11.25  

Szilárd Sebők: Databáza jazykových problémov Maďarov žijúcich za hranicami Maďarska 

 

11.25–11.45  

Kávová prestávka 

 

11.45–12.10  

Katarína Motyková: Rodovo vyvážený jazyk ako (nielen) jazykový problém na príklade jazy-

kového páru švédčina – slovenčina 

12.10–12.35  

Júlia Choleva: Jazyková spravodlivosť a jazykový manažment 

 

12.35–13.30  

Obedná prestávka 



 

Moderuje: Jozef Tancer 

 

13.30–13.55  

Gabriela Múcsková: Percepcia, propagácia a diskriminácia nárečí a nárečovo hovoriacich 

13.55–14.20  

Katarína Misadová – Henrietta Németh Takács: Používanie maďarčiny ako menšinového 

jazyka v úradnom styku pred orgánmi miestnej samosprávy na južnom Slovensku 

14.20–14.45  

Lucia Molnár Satinská: Jazykové problémy maďarskej komunity v Bratislave 

 

14.45–15.10  

Kávová prestávka 

 

15.10–15.35  

Milan Samko: Jazykové problémy z pohľadu Rómov v kontexte rómsko-slovenskej dvojjazyč-

nosti 

15.35–16.00  

Monika Šajánková: Strata, opätovné získanie a odovzdávanie nemeckého jazyka. 

 

16.00–16.10  

Záver 

 

Sympózium sa realizuje s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe 

Zmluvy č. APVV-17-0254. 

 

  



Anotácie príspevkov 

 

Júlia Choleva: Jazyková spravodlivosť a jazykový manažment 
Príspevok sa zaoberá konceptom jazykovej spravodlivosti vo vybraných oblastiach jazykové-
ho manažmentu: vo verejnej správe a v jazykovoakvizičnej sfére. Predstavuje medzinárodný 
výskum zrozumiteľného jazyka a jeho implementácií v jazykových politikách vybraných eu-
rópskych krajín. V akvizičnej oblasti sa zameriava na dostupnosť vzdelania detí v ich materin-
skom jazyku (domáci výskum). 
 
István Lanstyák: Teórie manažmentu problémov a jazykové problémy 
Vo svojom príspevku plánujem prezentovať niektoré koncepty z rôznych teórií manažmentu 
problémov, teórií rozhodovania, teórií plánovania a teórií dizajnu a poukázať na ich možnú 
aplikovateľnosť v teórii manažmentu jazykových problémov. 
 
Katarína Misadová – Henrietta Németh Takács: Používanie maďarčiny ako menšinového 
jazyka v úradnom styku pred orgánmi miestnej samosprávy na južnom Slovensku 
Výstup sa zameriava na jazyk vonkajších a vnútorných nápisov na budovách a v priestoroch 
miestnej samosprávy, na jazyk ústnej a písomnej komunikácie miestnej samosprávy s menši-
novým obyvateľstvom a na jazyk komunikačných nástrojov používaných miestnou samosprá-
vou. 
 
Katarína Motyková: Rodovo vyvážený jazyk ako (nielen) jazykový problém na príklade ja-
zykového páru švédčina – slovenčina 
Príspevok charakterizuje hlavné črty rodovo citlivého jazyka vo Švédsku a na Slovensku 
a definuje ich ako potenciálne jazykové problémy vznikajúce pri preklade zo švédčiny do slo-
venčiny ako aj  pri osvojovaní si švédčiny. Okrem iného si v príspevku kladiem otázku, ako 
aktuálny verejný diskurz ovplyvňuje uvažovanie o akceptovateľných riešeniach v cieľovom 
jazyku. 
 
Gabriela Múcsková: Percepcia, propagácia a diskriminácia nárečí a nárečovo hovoriacich 
Budem hovoriť o 1) metódach percepčnej dialektológie a čo sa v tomto smere zatiaľ na Slo-
vensku urobilo, 2) propagácii nárečí formou vedomej aktualizácie nárečí vo verejnej komuni-
kácii – formy, žánre a motivácie tohto u nás pomerne nového fenoménu a 3) identifikova-
ných formách nárečovej diskriminácie (lingvicizmu) – len prehľadne.  
 
Lucia Molnár Satinská: Jazykové problémy maďarskej komunity v Bratislave 
Príspevok predstaví hlavné jazykové problémy maďarskej komunity v Bratislave, prezentova-
né v jazykových biografiách jej predstaviteľov. Načrtne ich možné riešenia v rámci jazykové-
ho manažmentu.  
 
Milan Samko: Jazykové problémy z pohľadu Rómov v kontexte rómsko-slovenskej dvojja-
zyčnosti  
Tento príspevok je sondou do celospoločenských jazykových problémov z pohľadu Rómov 
v Slovenskej republike v kontexte rómsko-slovenskej dvojjazyčnosti. Zámerom príspevku je 
otvoriť priestor na diskusiu, extrakciu aktuálnych problémov s dôrazom na šírku a dosah ja-
zykovej siete rómčiny.  



 
Szilárd Sebők: Databáza jazykových problémov Maďarov žijúcich za hranicami Maďarska 
Vo svojom príspevku predstavím databázu jazykových problémov, ktorú budujeme už štvrtý 
rok v rámci iného projektu. Zameriavame sa na vyhľadávanie, zaznamenávanie a spracovanie 
jazykových problémov Maďarov žijúcich za hranicami Maďarska. 
 
Monika Šajánková: Strata, opätovné získanie a odovzdávanie nemeckého jazyka. 
Príspevok sa zaoberá otázkou straty, opätovného získania a odovzdávania nemeckého jazyka 
na základe výskumu viacgeneračných jazykových biografií Karpatských Nemcov na Slovensku. 
Na sympóziu bude prezentovaná počiatočná fáza výskumu a teoretické východiská. 
 
Jozef Tancer: O starých pančuchách, angličtine a tajomstvách korešpondencie. Exil ako 
jazykovo-komunikačná situácia. 
Príspevok charakterizuje listovú pozostalosť Petra S. z rokov 1938 až 1948 z pohľadu jazyko-
vých problémov, s ktorými sa konfrontovali tak ich pisatelia aj adresáti ako aj bádateľ, ktorý 
ich chce interpretovať po vyše sedemdesiatich rokoch.  
 


