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TAKÉ „NETRADIČNÉ“ KOLOKVIUM
V priebehu troch dní (od 25. novembra do 27. novembra 2020) bola naša katedra v spolupráci so
Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra Slovenskej akadémie
vied hosťujúcou inštitúciou Kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré bolo celkovo dvadsiatym
deviatym ročníkom. Keďže sme aj napriek aktuálnej pandemickej situácii nechceli prerušiť
dlhoročnú tradíciu, rozhodli sme sa stretnúť a diskutovať s kolegami z domácich aj zahraničných
univerzít netradičnou formou – v „online“ svete.
Napriek akémusi deficitu sociálneho kontaktu vo virtuálnom svete sa konferencia niesla
v priateľskom a konštruktívnom duchu.
Celkovo sa tu stretlo tridsaťdva mladých jazykovedcov, respondentov, ktorí prezentovali svoj
výskum, výsledky, inšpirácie. Program bol rozdelený do ôsmich sekcií, ktoré moderovali
zástupcovia Katedry slovenského jazyka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity:
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., doc. PhDr. Gabriela Magalová,
PhD., tiež PaedDr. Mária Beláková, PhD., a Mgr. Marek Mikušiak, PhD.
Okrem zaujímavých príspevkov jednotlivých účastníkov sme mali možnosť konštruktívne na ne
reagovať aj v otvorenej diskusii. Aj vďaka možnosti zúčastniť sa na rokovaní všetkých sekcií sa
nám otvorila lineárna cesta nahliadnuť na diferencované jazykovedné či literárnovedné výskumy,
čo bolo pre nás veľmi obohacujúce, keďže to len poukázalo na rôznorodosť a autentickosť
výskumu, ktorý náš jazyk ponúka. Podporovalo to aj pluralitný charakter podujatia.
Aby sme nepozabudli na sociálny rozmer kolokvia, zaradili sme do oficiálneho programu aj
neformálne stretnutie účastníkov, ktoré malo aspoň do určitej miery nahradiť prezenčný rozmer
stretnutia. Aj napriek deficitu osobného kontaktu sa nám podarilo navzájom sa medzi sebou
predstaviť a diskutovať vo veľmi príjemnom, priateľskom prostredí. Prispeli k tomu aj možnosti,
ktoré nám online svet paradoxne ponúkol: svojou podnetnou prednáškou sa nám prihovoril PhDr.
Milan Harvalík, PhD., významný český onomastik, ktorý svojou odbornosťou a inšpiratívnymi
informáciami zo sféry svojho pôsobenia sprítomnil jazykovedu z pohľadu odborníka s dlhoročnou
praxou. Prihovorila sa nám aj doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc., jedna zo zakladateliek kolokvia,
ktorá si zaspomínala na začiatky tohto podujatia; ozrejmila dôvod, prečo kolokviá vznikli, ich
význam, ale aj ich sociálny rozmer, ktorý zdôraznili a autenticky sprítomnili aj ďalší dvaja
účastníci – prof. Mgr. Jaroslav Krško, PhD., ako aj doc. Mgr. Gabriela Mucsková, PhD., riaditeľka
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra, ktorí nám, začínajúcim lingvistom, ponúkli množstvo cenných rád,
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návrhov, ale aj dôležitý medziľudský odkaz kolokvií: vzájomná pomoc, pokora a ľudskosť sú tromi
elementárnymi aspektmi, ktoré prepájajú všetky ročníky kolokvií od ich úplne prvého ročníka.
Ešte raz z pohľadu mladých jazykovedcov ďakujeme za možnosť byť súčasťou takého príjemného
podujatia, akým tohtoročné Kolokvium mladých jazykovedcov 2020 bolo, a prajeme každému
ďalšiemu ročníku veľa úspechov a inšpirujúcich účastníkov.
Mgr. Štefania Vyskočová
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