
Organizačné zabezpečenie konferencie:

Pobytové a cestovné náklady účastníkov konferen
cie budú pozvaným účastníkom uhradené s finanč
ným  prispením  Medzinárodného  višehradského 
fondu a sponzorov konferencie.

Organizačný výbor konferencie:
Ivo Samson, RC SFPA, Bratislava

samson@sfpa.sk
Danica Lauková, Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca

danica.laukova@gmail.com
Eva Poláková, Fakulta masmediálnej komunikácie, 
UCM Trnava,   eva.polakova@ucm.sk

Inštrukcie – príspevky do zborníku
Max. 10 strán, 18 000 znakov 
Textový editor MS WORD, medzerník 1

Štruktúra príspevku:
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LITERATÚRA

Kontaktná addresa
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                  Nitobe centrum pre
                   jazykovú demokraciu

 Hlavný mediálny partner

      POZVÁNKA

na

 medzinárodnú konferenciu

  

PERSPEKTÍVY   JAZYKOVEJ 

POLITIKY   A   JAZYKOVÝCH 

PRÁV   V   EURÓPSKEJ  ÚNII

Organizovanú pod záštitou:

podpredsedu vlády Slovenskej republiky

Dušana Čaploviča

Bratislava, Hotel Bôrik

24.-25.11.2006
SLEZÁK 
GROUP

Gymnázium Jozefa Miloslava 
Hurbana v Čadci so Slovenskoanglickou 
bilingválnou sekciou

http://www.vlada.gov.sk/
http://www.csob.sk/default.asp?prmLng=sk
http://mail.google.com/mail/?realattid=f_et3xzoo3&attid=0.4&disp=inline&view=att&th=10e3103f739f17a0


CIELE KONFERENCIE

1.  Pokračovať  v diskusii  zo  4.  Nitobe  sympózia 
„Jazykovopolitické dôsledky rozšírenia EÚ“, ktoré 
sa konalo vo Vilniuse 30. júla až 1. augusta 2005 a 
prispieť k napĺňaniu jej záverov.

2.  Prispieť  do  diskusie  k dokumentu  Európskej 
komisie z 24. novembra 2005 pod názvom „Nová 
rámcová stratégia pre viacjazyčnosť“.

3. Nadviazať v diskusii na závery  tzv. „Bruselskej 
deklarácie  o vyučovaní  jazykov“,  ktoré  vydala 
Európska federácia národných jazykovedných inšti
túcií (European Federation of National Institutions 
for Language, EFNIL) 25. novembra 2005.

4.   Diskutovať  o problémoch  načrtnutých  na 10. 
konferencii  Európskej  komisie  DG  Interpretation 
„Nová  mnohojazyková  stratégia“  v Bruseli  10. 
marca  2006  a   konferencii  v  Ženeve  24.  marca 
2006, CIUTI fórum: „Jazyky v meniacom sa svete 
–  medzi  jazykovými  ľudskými  právami  a ekono
mickými potrebami medzinárodnej komunikácie“ a 
prijať  pre  krajiny  V4 také  závery  a  odporúčania, 
ktoré  by  mohli  byť  akceptované  všetkými  štyrmi 
štátmi  a  boli  by  východiskom  pre  ich  jazykovú 
politiku.

Viac informácií na

www.euractiv.sk ,    www.ais-sanmarino.org
http://eo.nitobe.info/bratislava, 
http://en.nitobe.info/bratislava.

PROGRAM KONFERENCIE A TEMATICKÉ BLOKY

23.11.2006
príchod účastníkov
19.00 – slávnostné otvorenie konferencie

24.11.2006
Blok  1:  Jazyky  EÚ  z pohľadu  zúčastnených  aj 
nezainteresovaných:  ako  sa  o jazykovej  politike 
rozhoduje a ako sa implementuje?

Blok  2:  Vplyv  globalizácie,  europanizácie  a roz-
mach angličtiny na postavenie národných jazykov 
a jazykovú diverzitu.

25.11.2006
Blok 3:  Môže medzinárodná jazyková komuniká-
cia benefitovať z plánových jazykov?

Blok 4:  Formulovanie a implementácia jazykovej 
politiky v krajinách V4 ako členských štátov EÚ.

Pracovné jazyky:
Hlavnými pracovnými jazykmi sú slovenský jazyk, 
ako  oficiálny  jazyk  usporiadateľskej  krajiny, 
anglický  jazyk,  považovaný  vo  všeobecnosti  za 
jazyk medzinárodnej  komunikácie a esperanto ako 
príklad neutrálneho  jazyka.  Počas  diskusných
častí konferencie môžu účastníci z krajín V4 vystu
povať aj  vo svojich národných jazykoch. Zásadné 
dokumenty  budú  v  spolupráci  s  Nitobe  centrom 
a AIS San Marino preložené do všetkých jazykov 
zúčastnených krajín.

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

PROGRAMOVÝ VÝBOR 

doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc. 
doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD. (OProf. AIS)
prof. Dr. Humphrey Tonkin

SPOLUORGANIZÁTORI KONFERENCIE 

• Medzinárodný Višegrádský fond

• Úrad vlády Slovenskej republiky
• Ministerstvo zahraničných vecí
• Delegácia Európskej komisie na Slovensku
• Informačná kancelária Európskeho 

parlamentu na Slovensku
• Slovenská spoločnosť pre zahraničnú 

politiku prostredníctvom Národného 
konventu o EÚ

• AISSan Marino & Deutschland, Slovaka 
AIS

• Jazykovedný inštitút, Interlingvistické 
štúdie, Univerzity Adama Mickiewicza

• Inštitút politických vied Karlovej univerzity 
Praha

• Jazykovedný inštitút Maďarskej akadémie 
vied

• Agentúra KAVA  PECH

http://en.nitobe.info/bratislava
http://eo.nitobe.info/bratislava
http://www.euractiv.sk/
http://www.domeuropy.sk/content/index.php?Lang=sk&Theme=Default&Mode=Portal&Portal=1


Návratka - prihláška

Osobné údaje:

Priezvisko, meno, titul: _______________________

Organizácia: ______________________________
Adresa organizácie:
_________________________________________

Kontakt (tel, email): _______________________

_______________________

Zabezpečenie ubytovania: (označte × )
23.11.2006 □
24.11.2006 □
25.11.2006 □

Zabezpečenie stravovania: (označte × )
24.11.2006
obed □  večera □
25.11.2006
obed □ večera  □

Návratku – prihlášku zašlite  prosím najneskôr  do 
15.11.2006  
elektronicky:
email: danica.laukova@gmail.com
alebo na adresu :
Danica Lauková
Mládeže 83
038 61 Lipovec
Slovakia

Návratka – prihláška

PRÍSPEVOK DO ZBORNÍKA
Max. 10 strán, 18 000 znakov

Meno a priezvisko, e-mail

...................................................................................................

Inštitúcia, adresa inštitúcie:

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................

Názov príspevku:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

................................................................................................

Abstrakt:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

................................................................................................


