
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Vás pozýva na

XII. medzinárodnú konferenciu

počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a korpusová lingvistika

18. – 20. október 2023 v Bratislave

Úvod
Cieľom konferencie organizovanej Oddelením Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu
Ľ.  Štúra  SAV,  v.  v.  i.  v  Bratislave  je  poskytnúť  vedeckú  platformu  na  sprístupnenie  aktuálnych
výsledkov v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka a korpusovej lingvistiky.

Témy
Príspevky by mali byť venované nasledujúcim oblastiam:

• Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka
• Nástroje textovej analýzy
• Interdisciplinárny výskum na báze korpusového materiálu
• Koncepcia, tvorba a typy korpusov
• Tvorba a využívanie jazykových zdrojov
• Korpusová sociolingvistika, jazykové variácie a aplikovaná lingvistika
• Gramatický korpusový výskum
• E-lexikografia a e-terminológia



Vedecký výbor
• Adela  Böhmerová  (Katedra  anglistiky  a  amerikanistiky,  Filozofická  fakulta,  Univerzita  sv.

Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko)
• Václav  Cvrček (Ústav  českého národného  korpusu,  Filozofická  fakulta,  Karlova  univerzita,

Praha, Česko)
• Radovan Garabík  (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra,  Slovenská akadémia vied, v. v. i., Bratislava,

Slovensko)
• Marek Grác (Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česko)
• Aleš Horák (Katedra informačných technológií,  Fakulta informatiky, Masarykova univerzita,

Brno, Česko)
• Leonid Iomdin (Inštitút problémov prenosu informácií A. A. Charkeviča, Ruská akadémia vied,

Moskva, Rusko)
• Martina  Ivanová  (Inštitút  slovakistiky  a  mediálnych  štúdií,  Filozofická  fakulta,  Prešovská

univerzita, Prešov, Slovensko)
• Tomáš  Jelínek  (Ústav  teoretickej  a  komputačnej  lingvistiky,  Filozofická  fakulta,  Karlova

univerzita, Praha, Česko)
• Marie Kopřivová (Ústav Českého národného korpusu, Filozofická fakulta, Karlova univerzita,

Praha, Česko)
• Dominika  Kováříková  (Ústav  Českého  národného  korpusu,  Filozofická  fakulta,  Karlova

univerzita, Praha, Česko)
• Michal  Křen  (Ústav  Českého  národného  korpusu,  Filozofická  fakulta,  Karlova  univerzita,

Praha, Česko)
• Jana Levická (Slovenský národný korpus,  Jazykovedný ústav Ľ. Štúra,  Slovenská akadémia

vied, v. v. i., Bratislava, Slovensko)
• Markéta Lopatková (Ústav formálnej a aplikovanej lingvistiky, Matematicko-fyzikálna fakulta,

Karlova univerzita, Praha, Česko)
• David  Lukeš  (Ústav  Českého  národného  korpusu,  Filozofická  fakulta,  Karlova  univerzita,

Praha, Česko)
• Maciej Ogrodniczuk (Inštitút počítačovej vedy, Poľská akadémia vied, Varšava, Poľsko)
• Klára  Osolsobě  (Ústav  českého  jazyka,  Filozofická  fakulta,  Masarykova  univerzita,  Brno,

Česko)
• Vladimír Petkevič (Ústav teoretickej a komputačnej lingvistiky,  Filozofická fakulta,  Karlova

univerzita, Praha, Česko)
• Patrice  Pognan  (Ústav  formálnej  a  aplikovanej  lingvistiky,  Matematicko-fyzikálna  fakulta,

Karlova univerzita, Praha, Česko)
• Alexandr Rosen (Ústav Českého národného korpusu, Filozofická fakulta, Karlova univerzita,

Praha, Česko)
• Marko  Tadić  (Katedra  lingvistiky,  Fakulta  humanitných  a  sociálnych  vied,  Univerzita

v Záhrebe, Záhreb, Chorvátsko)
• Zdeňka  Urešová (Ústav  formálnej  a  aplikovanej  lingvistiky,  Matematicko-fyzikálna  fakulta,

Karlova univerzita, Praha, Česko)
• Tanja Wissik (Rakúske centrum digitálnych humanít a kultúrneho dedičstva, Rakúska akadémia

viad, Viedeň, Rakúsko)
• Miroslav Zumrík (Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia

vied, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Organizačný výbor
• Jana Levická
• Kristína Bobeková
• Miroslav Zumrík
• Romana Krolčíková
• Michaela Majerčíková



Registráciu  na  podujatie  očakávame  prostredníctvom  e-mailu slovko  @  korpus.sk do 31.
januára  2023.  Registračný  formulár  pre  aktívnych  aj  pasívnych  účastníkov  konferencie  je
dostupný na webovej stránke konferencie: https://korpus.sk/o-nas/konferencie/slovko-2023/.

Prezentácie a forma písomných príspevkov
Rokovacie jazyky na konferencii: anglický jazyk, ktorýkoľvek slovanský jazyk
Jazyk príspevku: anglický jazyk
Príspevky  budú  publikované  v  špeciálnom čísle  Jazykovedného  časopisu,  ktorý  je  indexovaný  v
databázach Elsevier – SCOPUS, De Gruyter – IBZ a ďalších.

ANONYMIZOVANÝ  finálny  text  príspevku  pošlite  vo  verzii  ODT  alebo  PDF  prostredníctvom
https://easychair.org/conferences/?conf=slovko2023 do  26. marca 2023. Texty príspevkov posúdia
členovia vedeckého výboru do 1. mája 2023.

Uzávierka  finálnych textov príspevkov (vo  verzii  ODT) je  1.  augusta 2023.  Po tomto dátume už
nebude možná žiadna zmena v zaslaných príspevkoch.

Formálne požiadavky
Prijaté môžu byť len príspevky vo formáte OpenDocument Text (.odt). Rozsah príspevkov NESMIE
presiahnuť  13  normalizovaných  strán  (23  400  znakov  vrátane  medzier,  abstraktu
a  referencií). Typ  písma:  FreeSerif.  Číslovanie  strán:  žiadne.  Texty  aj  obrázky
v zborníku budú vytlačené čierno-bielo/v odtieňoch sivej.1

Špeciálne číslo Jazykovedného časopisu dostanú účastníci konferencie priamo na podujatí.

Konferenčné priestory
Hotel Devín
Riečna 4, 811 02 Bratislava, Slovensko
https://www.hoteldevin.sk/

Konferenčný poplatok
Výška konferenčného poplatku je 150 €, pre študentov vrátane doktorandov je poplatok znížený na 120
€. V poplatku sú zahrnuté náklady na prípravu a vydanie špeciálneho čísla Jazykovedného časopisu,
zaradenie príspevkov do príslušných databáz, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer a ďalšie
organizačné  výdavky.  UBYTOVANIE a  OBEDY v poplatku  zahrnuté  NIE SÚ,  každý  účastník  si
ZABEZPEČUJE a platí ubytovanie aj obedy INDIVIDUÁLNE.
Uzávierka  platieb  konferenčného poplatku  je  31.  augusta 2023.  Po  tomto dátume sa konferenčný
poplatok zvyšuje o 50 %. Informácie o bankových údajoch potrebných na platbu zašleme účastníkom
konferencie v priebehu mája 2023.

Webstránka konferencie: https://korpus.sk/o-nas/konferencie/slovko-2023/
EasyChair.org: https://easychair.org/conferences/?conf=slovko2023
E-mail: slovko @ korpus.sk

!DÔLEŽITÉ DÁTUMY!
Zaslanie prihlášky prostredníctvom slovko @ korpus.sk: 31. január 2023

Zaslanie príspevku prostredníctvom EasyChair: 26. marec 2023
Oznámenie o prijatí príspevku prostredníctvom EasyChair: 1. máj 2023

Zaslanie finálnych príspevkov prostredníctvom EasyChair: 1. august 2023
Platba konferenčného poplatku: 31. august 2023

Konferencia Slovko 2023: 18. ‒ 20. október 2023

1 Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť z recenzného procesu príspevky, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti.

https://easychair.org/conferences/?conf=slovko2023
https://easychair.org/conferences/?conf=slovko2023

