
 
 
 
 

 

 

 

Ústav cudzích jazykov 

Technickej univerzity vo Zvolene 

a 

Drevársky kongres,  

člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností,  

 

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu 

zameranú na 

 

VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) 

CUDZIEHO JAZYKA Z POHĽADU  

APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: 

 

KOOPERÁCIE – KONTRASTY – ANALÓGIE –  

INTERDISCIPLINARITA, 

 
ktorá sa bude konať 

15. a 16. októbra 2020 (štvrtok a piatok) 

 

Už po ôsmykrát organizuje Ústav cudzích jazykov Technickej 

univerzity vo Zvolene vedeckú konferenciu zameranú na aplikované 

jazyky, ktorá ponúka možnosť výmeny skúseností a poznatkov medzi 

učiteľmi cudzích jazykov na vysokých školách filologického 

i nefilologického zamerania.  

Tento rok upriamujeme našu pozornosť na proces vyučovania 

a učenia sa terciárneho jazyka v kontexte aplikovanej lingvistiky. Počas 

rokovania sa pokúsime odpovedať aj na otázku: Aké sú špecifiká učenia 

sa druhého CJ (L3) – nemčiny, francúzštiny, čínštiny alebo slovenčiny 

ako cudzieho jazyka po angličtine vo všetkých stupňoch jazykového 

vzdelávania v kontexte jazykovej typológie a interkomprehenzie, 

neurobiologických zákonitostí učenia sa s dôrazom na aspekt motivácie 

a afektívnej angažovanosti učiaceho sa a súčasne na pozadí inkluzívnej 

koncepcie jazykových a vzdelávacích politík Slovenska a krajín EÚ? Vo 

vstupných úvahách vychádzame z hypotézy efektívneho transferu 

stratégií učenia sa cudzieho jazyka z L2 na L3. Napriek limitom 

uvažovania o danej problematike, ktoré sú definované z pohľadu 

aplikovanej lingvistiky, nesmieme opomenúť komplementárnosť jazyka 

a kultúry príp. jazyka a literatúry z pohľadu pridanej hodnoty 

humanistickej cudzojazyčnej edukácie.  

Vítané sú tradične aj príspevky zacielené na problematiku výučby 

cudzích jazykov s profesijne orientovaným obsahovým presahom. 

Vedecká konferencia je organizovaná v rámci projektu KEGA 

č. 004TU Z-4/2019 Didaktika terciárneho jazyka v kontexte 

viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným 

potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine 

a projektu KEGA 010TU Z-4/2019 Vytvorenie moderných 

vysokoškolských študijných materiálov na výučbu anglického jazyka pre 

študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo.  

Príspevky, ktoré odporučia recenzenti k publikovaniu, budú 

uverejnené v recenzovanom zborníku vedeckých prác Aplikované jazyky 

v univerzitnom kontexte VII. Organizátori si vyhradzujú právo 

publikovať vybrané vedecké príspevky v časopise Slovak Journal of 

Applied Languages and Linguistics (SJALL) v novembri 2021. 

 

 



Príspevky posielajte do 10. augusta 2020 na mailovú adresu: 

ucjtuzvokonferencia@gmail.com 

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa konferencia 

bude konať prostredníctvom Office 365 MS Teams. 

 

ZAMERANIE VEDECKEJ KONFERENCIE 

 

Didaktická a lingvistická sekcia, odborná komunikácia 

• Cudzie jazyky L2 a L3 v slovenskom vzdelávacom systéme. 

• Podporné stratégie učenia sa druhého cudzieho jazyka L3.  

• Interferenčné chyby ako súčasť procesu učenia sa jazykov. 

• Čítanie s porozumením v kontexte viacjazyčnosti 

a interkomprehenzie. 

• Interkomprehenzia a znalosť viacerých cudzích jazykov. 

• Neurolingvistické a didaktické aspekty vo vyučovaní cudzích 

jazykov v spojitosti s viacjazyčnosťou. 

• Slovenčina ako cudzí jazyk L3.  

• Angličtina ako komunikačný jazyk v procese vyučovania 

cudzieho jazyka L3. 

• Digitálne technológie ako aktívna doplňujúca podpora nízkej 

hodinovej dotácie vyučovania cudzieho jazyka L3. 

• Špecifiká výučby aplikovaných cudzích jazykov na vysokých 

školách. Metódy a formy práce, študijný materiál a jeho príprava 

vo výučbe aplikovaných cudzích jazykov. 

• Terminológia v kontexte viacjazyčnosti. 

• Úskalia prekladu a „nepreložiteľné“ miesta v texte. 

• Jazykový repertoár tlmočníka a klasifikácia pracovných jazykov 

v inštitúciách EÚ. 

 

 

 

 

 

 

Literárna sekcia 

• Literárny kánon z aspektu viacjazyčnosti a plurilingválneho 

prístupu vo vzdelávaní. 

• Literárne diela ako reflexia na dianie v spoločnosti v hraničných 

situáciách (prírodné katastrofy a pandémie, obdobia sociálnej 

izolácie alebo odcudzenia) 

• Jazyk rôznych štylistických žánrov ako prostriedok 

bezprostredného vyjadrenia pocitov súvisiacich s opisom 

krízových situácií v minulosti a dnes.  

 

VEDECKÁ GARANTKA KONFERENCIE:  

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., FF Univerzita Mateja Bela, 

Banská Bystrica 

 

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE: 

prof. Mgr. Jana Benická, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita 

Komenského, Bratislava 

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita 

Mateja Bela, Banská Bystrica 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., Pedagogická fakulta, 

Univerzita Komenského, Bratislava 

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita 

Mateja Bela, Banská Bystrica  

PaedDr. Darina Veverková, Ph.D., Ústav cudzích jazykov, Technická 

univerzita vo Zvolene 

Dr. phil. Mgr. Veronika Deáková, Ústav cudzích jazykov, Technická 

univerzita vo Zvolene 

Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, Ústav cudzích jazykov, Technická 

univerzita vo Zvolene 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY: 

• uzávierka prihlášok a abstraktov   30.6.2020  

• zaslanie kompletného príspevku   10.8.2020 

• uhradenie konferenčného poplatku   31.8.2020 

 



KONFERENČNÉ POPLATKY: 

• Aktívna účasť na konferencii (prednesenie príspevku): 30 € 

• Účasť na konferencii bez prednesenia príspevku: 30 €  

• Publikovanie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii: 60€  

• Publikovanie celostranovej plošnej reklamy v konferenčných 

materiáloch: 100 €  

• Panelová propagácia firmy počas konferencie (panel 1m x 1m): 

80 €   

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na organizačné a technické 

zabezpečenie konferencie, recenzovaný zborník vedeckých prác 

v elektronickej forme (účastníci ho dostanú hneď pri registrácii), 

konferenčné materiály, spoločný obed, občerstvenie počas rokovaní, 

spoločenské stretnutie v deň konferencie. 

 

ROKOVACIE JAZYKY: slovenský, český (v prípade zahraničných 

hostí anglický, nemecký, francúzsky) 

 

Rokovacia miestnosť je plne vybavená IT technikou (PC, dataprojektor, 

audio a videotechnika, internetové pripojenie). 

 

POKYNY K VYPRACOVANIU PRÍSPEVKOV:  

• jazyk písania príspevku: slovenský alebo český; 

• jazyk písania abstraktu: slovenský/český a anglický; 

• rozsah príspevku vrátane citovanej literatúry: 10 normostrán; 

• pre napísanie príspevku použite vzorovú šablónu v priloženom 

Word dokumente. 

 

Na konferenciu sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky na 

internetovej stránke nášho pracoviska: 

https://ucj.tuzvo.sk/sk/prihlaska-na-konferenciu 

 

O schválení abstraktu vedeckým výborom konferencie a zaradení do 

programu konferencie Vás budeme informovať mailom hneď po dátume 

uzávierky prijímania prihlášok a abstraktov. V tej istej správe  Vám 

zašleme aj údaje na vykonanie platby.  

 

V prípade záujmu sprostredkujeme ubytovanie v priestoroch 

študentského domova Technickej univerzity vo Zvolene. 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE: 

• PaedDr. Darina Veverková, Ph.D., darina.veverkova@tuzvo.sk 

• Mgr. Zuzana Danihelová, PhD., zuzana.danihelova@tuzvo.sk 

• Mgr. Žaneta Balážová, PhD., zaneta.balazova@tuzvo.sk 

• Dr. phil. Mgr. Veronika Deáková, veronika.deakova@tuzvo.sk 

• Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, marek.luptak@tuzvo.sk 

 

 

Prijmite naše srdečné pozvanie na konferenciu! 
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