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Týždeň vedy a techniky na Slovensku je už niekoľko rokov známy ako týždeň, 
v ktorom sa slovenské vedecké pracoviská viac otvárajú verejnosti, aby popularizo-
vali výsledky svojej práce. Počas tohto týždňa môže široká verejnosť vstúpiť na 
miesta, kam zvyčajne nechodí a dokonca aj tam, kam sa inokedy počas roka nedá 
dostať vôbec. Aj Slovenská akadémia vied SAV otvára brány svojich pracovísk 
v tomto týždni už niekoľko rokov, predovšetkým počas Dní otvorených dverí na 
jednotlivých akademických pracoviskách.

Do tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa oddelenie Sloven-
ského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave (ďalej 
SNK) zapojilo zorganizovaním série prednášok, prezentácií a praktických seminá-
rov pre odbornú, ale aj širšiu verejnosť, ktoré prebiehali v dňoch 10. – 13. novembra 
2014. Podujatie bolo inšpirované podnetmi zo strany viacerých záujemcov dozve-
dieť sa viac informácií o jednotlivých novších aj starších projektoch SNK. Cieľom 
podujatia bolo nielen informovať, ale aj podnietiť diskusiu o zaujímavých témach 
a nadviazať spoluprácu.

V pondelok 10. 11. 2014 predniesla M. Šimková prednášku autori, texty a jazy-
ky v slovenskom národnom korpuse, ktorá bola v poradí už druhou informačnou pred-
náškou určenou pre poskytovateľov textov do celku SNK. Po prednáške nasledovala 
diskusia s prítomnými poskytovateľmi, z ktorých viacerí zmluvne obnovili spoluprácu 
so SNK a priniesli svoje nové diela v elektronickej podobe na zaradenie do korpusu.

Utorok 11. 11. 2014 sa začal všeobecnou prednáškou M. Šimkovej slovenský 
národný korpus a jeho databázy, v ktorej stručne predstavila jednotlivé korpusy 
celku SNK, ale aj špecifické databázy ako napríklad paradigmy podstatných mien, 
ktoré sú používateľom dostupné na stránke SNK aj prostredníctvom webovej strán-
ky s lingvistickými zdrojmi.

Predpoludnie druhého dňa podujatí patrilo prezentácii J. Levickej slovenská 
terminologická databáza, v ktorej informovala o tejto špecifickej databáze sústre-
ďujúcej na jednom mieste termíny z rôznych vedných oblastí. Tie tvoria konkrétni 
odborníci v spolupráci s jazykovedcami. J. Levická hovorila nielen o štruktúre ter-
minologického záznamu a technických možnostiach databázy, ale aj o problémoch, 
na ktoré databázové spracovanie terminológie jednotlivých vedných odborov môže 
poukázať a ktoré je možné v databáze tohto typu riešiť.
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Popoludní bol pre vopred prihlásených siedmich záujemcov pripravený ďalší 
zo série praktických seminárov pre záujemcov, ktorí sa chceli naučiť pracovať s pí-
sanými korpusmi SNK, tento raz určený pre začiatočníkov.

V stredu 12. 11. 2014 dopoludnia pripravilo oddelenie SNK pre širšiu verej-
nosť 2 prezentácie: K. Gajdošová o projekte korpus nárečí – o zhromažďovaní 
textového nárečového materiálu, jeho spracovaní korpusovým spôsobom, a R. Ga-
rabík o projekte slovník sémantických vzťahov typu wordnet, na ktorej sa mohli 
záujemcovia dozvedieť okrem iného napríklad to, že v slovníku sú spracované 
sémantické vzťahy najfrekventovanejších slovenských podstatných a prídavných 
mien, slovies a prísloviek, že každý slovenský synset je prepojený s anglickým 
ekvivalentom z anglického WordNetu, (Princetone), ale aj to, že tento slovenský 
sémantický slovník je prepojený s litovským WordNetom, ktorý vznikol v rámci 
projektu Slovak Online.

V popoludňajšom bloku predstavil R. Garabík v prezentácii paralelné sloven-
sko-cudzojazyčné korpusy koncepciu tvorby paralelných korpusov v SNK, textovú 
náplň jednotlivých korpusov, možnosti vyhľadávania a špecifiká konkrétnych jazy-
kových párov textov. Na prednášku nadväzoval praktický seminár vyhĽadávanie 
v paralelných korpusoch pre vopred prihlásených siedmich záujemcov. K. Gajdo-
šová pripravila pre účastníkov zaujímavé úlohy zamerané aj na vyhľadávanie pomo-
cou regulárnych výrazov, prostredníctvom ktorých sa účastníci seminára zoznámili 
s osobitosťami vyhľadávania v paralelných korpusoch vo vyhľadávacom nástroji 
NoSketch Engine.

Štvrtok 13. 11. 2014 bol v rámci tradície Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV 
nazvaný Dňom otvorených dverí, počas ktorého pripravilo oddelenie SNK pre náv-
števníkov viacero zaujímavých prezentácií. Prvú prednášku s názvom viete, čo je 
kolokácia? (o koncipovaní slovníka slovných spojení slovenčiny) predniesli ko-
lektívne D. Majchráková, K. Chlpíková a K. Bobeková, ktoré sa venujú príprave 
slovníka slovných spojení slovenčiny. V prezentácii zazneli informácie o východis-
kách a koncepcii tvorby tohto slovníka, pôvodne vypracovanej P. Ďurčom, ale aj 
problémoch, ktoré v minulosti vznikali či ktoré sa priebežne objavujú ako nové. Ši-
roká diskusia priniesla viaceré zaujímavé otázky, ale aj hodnotenia dôležitosti práce 
na takomto type slovníka a očakávania tlačenej aj elektronickej podoby slovníka pre 
verejnosť.

V prezentácii historický korpus slovenčiny hovoril R. Garabík o spôsobe tvorby 
a náplni tohto diachrónneho korpusu slovenčiny a stručne previedol prítomných aj 
rôznymi obdobiami predspisovného a spisovného obdobia slovenčiny. Následne zdô-
raznil, že Historický korpus slovenčiny bol v októbri 2014 rozšírený okrem iného aj 
o diela H. Gavloviča Valaská Škola mravúv stodola a J. I. Bajzu weselé učinki 
a rečeňj, které k stráweňú trúchlivích hodin zebral a vidal j. i. bajza.
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Prezentácia zvukový archív slovenských nárečí, ktorú predniesla A. Karčová, 
vyvolala medzi prítomnými návštevníkmi širokú diskusiu. Hoci je projekt tvorby 
tohto archívu jedným zo začínajúcich sa projektov oddelenia a archív sa tvorí len 
krátky čas, obsahuje už dnes niekoľko desiatok zvukových nárečových záznamov 
z rôznych lokalít Slovenska. Archivácia takéhoto materiálu si vyžaduje osobitnú 
koncepciu, navrhnutie metainformácií o zvukových záznamoch a systematickú prá-
cu pri ich zhromažďovaní, digitalizovaní, triedení, anotácii, archivácii a sprístupňo-
vaní na vedeckovýskumné ciele v oddelení SNK. Diskusia podnietila niektorých 
z prítomných záujemcov, aby do Zvukového archívu slovenských nárečí SNK odpo-
ručili viaceré hodnotné nárečové zvukové záznamy.

Podvečerná prezentácia produkcie oddelenia snk sa niesla v príjemnej atmo-
sfére. Okrem knižných starších titulov zborníkov z konferencie SLOVKO a ďalších 
podujatí a projektov mohli účastníci vidieť a niektorí si aj odniesť len nedávno vy-
dané tituly Jazykovedné Štúdie xxxi. rozvoj jazykových technológií a zdrojov na 
slovensku a vo svete (10 rokov slovenského národného korpusu) a zborník aktu-
álne otázky terminológie marketingu z rovnomenných vedeckých konferencií. 
Okrem knižnej produkcie predstavili pracovníci SNK aj nástroje, ktoré boli vyvinu-
té v oddelení SNK. Najviac zaujal najnovší nástroj na vizualizáciu kolokácií KOLO-
KAT, ale záujem bol aj o ďalšie nástroje: nástroj na automatické dopĺňanie diakritiky 
do textu DIAKRITIK, prekladač do štúrovskej slovenčiny LUDEVÍT či nástroje na 
tvorbu a rekonštrukciu morfologických značiek používaných v SNK. 

Počas Týždňa vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse pripravilo 
oddelenie SNK pre verejnosť dohromady 12 podujatí. Spolu sme na našom praco-
visku privítali 117 hostí z viacerých bratislavských aj mimobratislavských praco-
vísk (Banská Bystrica, Žilina, Varšava, Nitra, Srbsko). Rozsah poskytnutých infor-
mácií, podnetov v diskusiách, rozvinutých spoluprác a poďakovaní za prácu pri 
tvorbe korpusov a databáz sa nedá vyjadriť v číslach. Teší nás, že podporovatelia, 
poskytovatelia textov, používatelia a všetci priaznivci SNK vedia, že dvere do 
Slovenského národného korpusu nebývajú otvorené len raz v roku, ale sú otvorené 
každý deň pre tých, ktorí sa chcú o korpuse niečo dozvedieť, pomôcť mu rozširo-
vať sa a vylepšovať sa. Zároveň sme radi, že počas tohto osobitného týždňa sme 
mohli byť koncentrovane k dispozícii počas prezentácií a diskusií všetkým, ktorí 
sa s nami chceli stretnúť práve v týždni, v ktorom sa intenzívnejšie predstavuje 
slovenská veda.


