
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

organizuje

VI. medzinárodnú konferenciu v oblasti 
počítačového spracovania prirodzeného jazyka a mnohojazyčnosti 

20. – 22. októbra 2011 v Modre.

Úvod
Cieľom  konferencie,  organizovanej  Oddelením  Slovenského  národného  korpusu 
Jazykovedného  ústavu  Ľ.  Štúra  SAV,  je  poskytnúť  vedeckú  platformu  pre  všetkých 
zainteresovaných v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka a mnohojazyčnosti.

Témy
Príspevky by mali byť venované nasledujúcim oblastiam:

● Automatizovaný preklad
● Paralelné korpusy
● E-learning
● Nástroje textovej analýzy
● Tvorba a využitie jazykových zdrojov
● Hovorené korpusy
● Rečová analýza a syntéza
● Jazykové databázy
● Gramatický, lexikografický a terminologický korpusový výskum 

Vedecký výbor
František Čermák (Ústav Českého národného korpusu, Filozofická fakulta, Praha,  Česká 

republika)
Ludmila  Dimitrova  (Ústav  matematiky  a  informatiky,  Bulharská  akadémia  vied,  Sofia, 

Bulharsko)
Peter  Ďurčo (Katedra  germanistiky,  Filozofická  fakulta,  Univerzita  sv.  Cyrila  a  Metoda, 

Trnava, Slovensko)
Radovan  Garabík  (Slovenský  národný  korpus,  Jazykovedný  ústav  Ľ.  Štúra,  Slovenská 

akadémia vied, Bratislava, Slovensko)
Jan Hajič (Ústav formálnej a aplikovanej lingvistiky, Matematicko-fyzikálna fakulta, Karlova 

univerzita, Praha, Česká republika)
Aleš Horák (Katedra informačných technológií, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, 

Brno, Česká republika)
Mira  Nábělková  (Ústav  slavistických  a  východoeurópskych  štúdií,  Filozofická  fakulta, 

Karlova univerzita, Praha, Česká republika)
Karel Oliva (Ústav pre jazyk český, Akadémia vied, Praha, Česká republika)
Karel Pala (Katedra informačných technológií, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, 

Brno, Česká republika)
Vladimír Petkevič (Ústav teoretickej a komputačnej lingvistiky, Filozofická fakulta, Karlova 

univerzita, Praha, Česká republika)
Adam Przepiórkowski (Ústav komputačnej vedy, Poľská akadémia vied, Varšava, Poľsko)
Tamás  Váradi  (Oddelenie  korpusovej  lingvistiky,  Jazykovedná  inštitúcia,  Maďarská 

akadémia vied, Budapešť, Maďarsko)
Viktor Zacharov (Štátna univerzita v Sankt Peterburgu, Sankt Peterburg, Rusko)

Organizačný výbor
Daniela Majchráková
Katarína Gajdošová
Mária Šimková



Informácie týkajúce sa prezentácie a formy písomných príspevkov
Prezentácia príspevkov na konferencii môže byť v angličtine alebo v ktoromkoľvek slovanskom 
jazyku.  Ak  o  prednesenie  príspevku  v  niektorom  slovanskom  jazyku  prejaví  záujem  viac 
účastníkov, vytvoria sa dve jazykové sekcie. 
Príspevky na publikovanie v zborníku očakávame LEN v anglickom jazyku. Príspevok 
pošlite na našu adresu do 7. marca 2011. Plné texty príspevkov posúdia členovia vedeckého 
výboru do 11. mája 2011. 
Uzávierka  finálnych textov  príspevkov  je  1.  augusta  2011.  Po  tomto  dátume už  nebude 
možná  žiadna  zmena  v zaslaných  príspevkoch.  Zborník  budú  mať  účastníci  konferencie  k 
dispozícii už na podujatí.
Vyplnené registračné formuláre očakávame do 22. mája 2011.

Konferenčné priestory a ubytovanie
Hotel Majolika
Súkenícka 41
900 01 Modra
www.hotelmajolika.sk

Ubytovanie počas konferencie je zabezpečené v hoteli Majolika v Modre, kde je k dispozícii 21 
dvojposteľových izieb, 3 apartmány, 2 suity a 1 jednolôžková izba pre imobilných hostí. 
Doprava do miesta konania konferencie bude zabezpečená spoločným autobusom.

Konferenčný poplatok
Výška konferenčného poplatku je 100 €, pre študentov vrátane doktorandov 50 €. V poplatku 
je zahrnutý zborník, stravovanie, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer, doprava z 
Bratislavy do Modry a späť a iné organizačné výdavky. UBYTOVANIE v poplatku zahrnuté NIE 
JE. 
Uzávierka  platieb  konferenčného  poplatku  je  30.  júna  2011.  Po  tomto  dátume  sa 
konferenčný poplatok zvyšuje o 50 %.

Bankové údaje
Číslo účtu: 007000006607/8180
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Account number: 007000006607
Bank code: 8180
SWIFT Code: SUBASKBX
IBAN Number: SK23 8180 0000 0070 0000 6607

Za ubytovanie sa bude platiť na mieste počas registrácie v prvý deň konferencie.

Ak máte záujem zúčastniť sa konferencie SLOVKO 2011, prosím, vyplňte prihlášku z webovej 
stránky  uvedenej  nižšie  a  zašlite  ju  (mailom,  faxom alebo poštou)  do  22.  mája 2011  na 
adresu:

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

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

!DÔLEŽITÉ DÁTUMY!
Zaslanie príspevkov: 7. marec 2011

Oznámenie o prijatí príspevku: 11. máj 2011 
Zaslanie prihlášok: 22. máj 2011

Platba konferenčného poplatku: 30. jún 2011
Zaslanie finálnych príspevkov: 1. august 2011

Konferencia Slovko 2011: 20. ‒ 22. október 2011

http://korpus.juls.savba.sk/~slovko/2009/

