
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

organizuje

V. medzinárodnú konferenciu v oblasti 
počítačového spracovania prirodzeného jazyka a korpusovej lingvistiky 

 25. – 27. novembra 2009 v Smoleniciach

Úvod
Cieľom konferencie, organizovanej Oddelením Slovenského národného korpusu, 
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, je vytvoriť vedeckú platformu pre všetkých zaintere-
sovaných v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka a korpusovej lingvistiky.

Témy
Príspevky sa môžu, ale nemusia dotýkať nasledujúcich oblastí:

● Korpusová lingvistika, gramatický výskum založený na korpusoch
● Hovorené korpusy
● Paralelné korpusy
● Nástroje textovej analýzy
● Tvorba a využitie jazykových zdrojov
● Lingvistické zložky informačných systémov
● Jazykové databázy
● Preklad s počítačovou podporou, lokalizácia a lexikografia
● Didaktika vyučovania cudzích jazykov s počítačovou podporou
● Korpusový lexikografický a terminologický výskum 
● Rečová analýza a syntéza

Vedecký výbor
František Čermák (Český národní korpus, Praha, Česká republika)
Peter Ďurčo (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko)
Radovan Garabík (Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko)
Jan Hajič (Karlova univerzita, Praha, Česká republika)
Patrick Hanks (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Aleš Horák (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Alexandra Jarošová (Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko)
Karel Oliva (Ústav pro jazyk český, AV ČR, Praha, Česká republika)
Karel Pala (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Vladimír Petkevič (Karlova univerzita, Praha, Česká republika)
Miloslava Sokolová (Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko)
František Štícha (Ústav pro jazyk český, AV ČR, Praha, Česká republika)
Viktor Zacharov (Štátna univerzita v Sankt Peterburgu, Sankt Peterburg, Rusko)

Organizačný výbor
Jana Levická
Daniela Majchráková
Mária Šimková

Informácie týkajúce sa prezentácie a formy písomných príspevkov
Prezentácia príspevkov môže byť v angličtine alebo v akomkoľvek slovanskom jazyku, ale 
abstrakty a samotné príspevky očakávame LEN v angličtine. Pokiaľ si bude viac 
účastníkov želať predniesť svoj príspevok v niektorom slovanskom jazyku, počíta sa s 
vytvorením dvoch jazykových sekcií. Preto by sme chceli poprosiť všetkých záujemcov, 
ktorí budú prezentovať svoju prácu na konferencii SLOVKO 2009, aby nás v 
registračnom formulári informovali o jazyku, v ktorom bude prezentácia. Abstrakty 
posúdia členovia vedeckého výboru, pričom sa k nim vyjadria do 11. mája 2009. Schválené 
abstrakty poslúžia na zostavenie programu konferencie. 



Ak máte záujem prezentovať svoj projekt, pošlite prosím abstrakt svojho príspevku 
v obyčajnom textovom súbore v UTF-8 kódovaní do 16. marca 2009. 
Uzávierka finálnych príspevkov je  1. augusta 2009. Po tomto dátume už nebude možná 
žiadna zmena v zaslaných príspevkoch.
Odporúčaný formát príspevkov je v systéme LaTeX, s použitím llncs2e triedy. Presnejšie 
inštrukcie nájdete na   http://www.springer.de/comp/lncs/au  thors.html#Proceedings.  
Príspevky môžu byť napísané aj vo formáte OpenDocument Text (napr. OpenOffice.org 2 a 
novšie) alebo v krajnom prípade MS WORD s použitím štandardných písiem. V prípade 
potreby iných než štandardných písiem použite výlučne TrueTypové písma s kódovaním 
unicode, ináč sa príspevok s veľkou pravdepodobnosťou nezobrazí podľa očakávania.
K článku priložte použité písma, ako aj verziu v PDF alebo PostScripte s vloženými písmami.
Zámer usporiadateľov konferencie je vydať zborník ešte pred jej začiatkom. 

Konferenčné priestory a ubytovanie
Organizačná zložka Kongresové centrum SAV
Zámocká č. 18
919 04 Smolenice
http://www.kcsmolenice.sav.sk/

Konferenčné ubytovanie je zabezpečené v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach, kde sú 
k dispozícii jednoposteľové, dvojposteľové a trojposteľové izby, ako aj niekoľko apartmánov.
V prípade, že máte záujem o ubytovanie pred samotnou konferenciou v Bratislave, 
odporúčame Vám pozrieť si oficiálne stránky mesta Bratislava: http://www.bratislava.sk/
Doprava do miesta konania konferencie bude zabezpečená z Bratislavy.

Konferenčný poplatok
Výška konferenčného poplatku je 3 012,60 Sk / 100 € (pre študentov, vrátane doktorandov, 
platí suma 1 506,30 Sk / 50 €), prepočítaná konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk. V poplatku 
je zahrnutý zborník, občerstvenie počas prestávok, raňajky, obedy, večere, spoločenský večer 
a organizačné výdavky. Ubytovanie v poplatku zahrnuté NIE JE. 
Uzávierka platieb konferenčného poplatku je 30. júna 2009. Po tomto dátume sa výška 
konferenčného poplatku zvyšuje o 50 %.

Bankové údaje
Štátna pokladnica
Číslo účtu: 007000006607/8180

Pripomíname, že platba za ubytovanie sa uskutoční počas registrácie v prvý deň konferencie.

Ak máte záujem zúčastniť sa konferencie SLOVKO 2009, prosím, vyplňte prihlášku z webovej 
stránky nižšie a zašlite ju (mailom, faxom alebo poštou) do 22. decembra 2008 na adresu:

Jana Levická
Oddelenie Slovenského národného korpusu
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Panská 26, 813 64 Bratislava, Slovensko
http://korpus.juls.savba.sk/~slovko/2009/

tel:+421-2-54410307
fax:+421-2-54410307
<slovko@korpus.juls.savba.sk>
<janal@korpus.juls.savba.sk>

!DÔLEŽITÉ DÁTUMY UZÁVIEROK!
Zaslanie prihlášok: 22. december 2008

Zaslanie abstraktov: 16. marec 2009
Oznámenie o prijatí abstraktu: 11. máj 2009 
Platba konferenčného poplatku: 30. jún 2009

Zaslanie príspevkov: 1. august 2009
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