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„MANŽELA NERIEŠIM“: FLOSKULY V SLOVENSKOM INTERNETOVOM 

PRIESTORE 

 

Miroslava Gavurová 

 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá najfrekventovanejšími slovenskými floskulami, ktoré rozdeľuje do 

dvoch skupín. Do prvej skupiny patria floskuly, ktoré v slovenčine vznikli novým použitím 

už existujúcich lexém (napr. riešiť/neriešiť, nemusím, dostalo ma to, prišlo/príde mi to, 

ustáť atď.). Druhú skupinu tvoria lexémy, ktoré slovenčina importovala z angličtiny (napr. 

outfit, deadline atď.). Obidva typy floskúl sa frekventovane objavujú v internetovej komu-

nikácii, predovšetkým v elektronických verziách periodík, v blogoch, na sociálnej sieti Fa-

cebook a v diskusných fórach. Autorka príspevku sa sústreďuje na morfologické a syntak-

tické špecifiká analyzovaných floskúl, na zmeny v kolokabilite floskúl oproti ich neprízna-

kovému použitiu. Príspevok poukazuje na posuny v sémantike floskúl, analyzuje významo-

vú entropiu floskúl v jednotlivých komunikačných situáciách a kontextoch. Skúma, do akej 

miery je kontext potrebný na sémantickú konkretizáciu floskuly. Práca poukazuje na to, 

ako sa floskula (nielen) v internetovej komunikácii používa skôr ako efektný prostriedok 

zapôsobenia na percipienta než ako efektívne vyjadrenie konkrétneho obsahu. 

 

Kľúčové slová 

floskula – internet – sociálna sieť – diskusné fórum – blog – morfologické vlastnosti – 

syntaktické vlastnosti – kolokabilita – sémantický posun – sémantický rozptyl 

 
ÚVOD 

Termín floskula sa definuje ako „prázdna fráza; bezobsažný výraz alebo veta“1 či ako 

„prázdna reč; fráza“ (Šaling a kol., 1997, s. 395). V oboch definíciách floskuly sa vysky-

tuje adjektívum prázdna, v jednom prípade doplnené ďalším atribútom bezobsažná. 

Naproti tomu klišé sa chápe ako „ošúchaná, nadmerne používaná fráza, metafora“ 

(ibid., s. 622), ako „ošúchaný slovný zvrat; prevzatý, dávno známy umelecký prostrie-

dok“.2 

 
„Klišé je ustálený slovný obrat (z franc. cliché = tlačiarenský štočok), ktorý stereotypným 

a mechanickým používaním stratil svoju údernosť a do istej miery aj pôvodný význam. Najčas-

tejšie sa vyskytuje v publicistickom štýle, ale aj v hovorovom jazyku, korešpondencii a pod., 

napr. hodina pravdy, dieťa šťasteny, drvivá väčšina, pálčivá otázka, hlboké nedorozumenie, do-

stať sa na šikmú plochu.“3 

 

Vo všetkých definíciách termínu klišé vystupuje do popredia adjektívum ošúchaný, 

prípadne stereotypný. 

                                                      
1 Floskula. In: Cudzieslova.sk. http://www.cudzieslova.sk/hladanie/floskula 
2 Klišé. In: Cudzieslova.sk. http://www.cudzieslova.sk/hladanie/kli%C5%A1%C3%A9 
3 Klišé. In: Wikipedia.org. http://sk.wikipedia.org/wiki/Kli%C5%A1%C3%A9 
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V našom príspevku sa venujeme slovám a slovným spojeniam, ktoré majú niektoré 

črty spoločné s floskulami, iné črty ich zaraďujú ku klišé. Z hľadiska vyprázdnenosti, 

resp. významovej variabilnosti sú analyzované lexémy blízke floskulám. Pre stereotyp-

nosť a mechanickosť ich použitia v komunikátoch by sme ich mohli hodnotiť ako klišé. 

Navyše tu nachádzame styčné body s kategóriou módnych slov, ktoré J. Findra charak-

terizuje takto: 

 
„Osobitnú vrstvu predstavuje neveľká skupina slov, ktoré sa v istom období príznakovo často 

vyskytujú hlavne v ústnych jazykových prejavoch. Ich frekvencia vysoko prekračuje bežný 

priemer. Často pritom ide o slová, ktoré nie sú z hľadiska bezporuchovej komunikácie nevy-

hnutné. Hovoriaci ich používa hlavne preto, že je to módne, hoci neraz by bol vhodnejší syno-

nymický výraz. Tieto slová však netvoria homogénnu skupinu. Niektoré z nich sú neologizmy, 

iné sú už dávnejšie súčasťou slovnej zásoby, no sú uložené na jej okraji (periférii), prípadne sú 

príznakovou zložkou náučných textov a odtiaľ sa dostali do bežného používania. Spoločné ma-

jú to, že v istom období zažiaria ako kométy, stanú sa základným prvkom slovnej zásoby mno-

hých hovoriacich a po istom čase sa na ne postupne zabúda.“ (Findra, 2004) 

 

V angličtine sa podobné pomenovania označujú ako buzzwords/fashion words/vogue 
words a považujú sa za „termíny z umeleckého alebo technického žargónu, ktoré sa 

v spoločnosti začali používať širšie, ako bolo ich pôvodné úzke technické vymedzenie, 

čo viedlo k nepresnosti a vágnosti.“4 

Dosah internetových médií, v ktorých sa floskuly frekventovane používajú, je veľmi 

veľký a v súčasnosti nemožno celkom predpovedať, či analyzované lexémy zostanú len 

módnym vyjadrením, na ktoré sa po čase zabudne (tak ako to pri módnych slovách 

predpokladá J. Findra), alebo získajú trvalejšie miesto v slovnej zásobe slovenčiny. Na-

vyše, frekventovanosť v rozličných komunikačných kontextoch a situáciách znejasňuje, 

resp. zovšeobecňuje sémantiku analyzovaných lexém – vďaka tomu ich možno vzťaho-

vať na pomerne široký diapazón denotátov. Preto v súvislosti s týmito pomenovaniami 

budeme uvažovať o floskulách, podľa nášho názoru je totiž sémantická variabilnosť až 

vyprázdnenosť ich dominantnou črtou a črta frekventovanosti je vlastná viacerým ty-

pom pomenovaní (klišé, módne slová, publicizmy).5 

Pri použití floskuly predpokladáme na strane expedienta nižšiu produkčnú námahu; 

floskula zastreší viaceré, často synonymné významy. Naproti tomu percipient musí vy-

naložiť vyššiu námahu, aby floskule priradil špecifický význam v konkrétnom kontexte. 

                                                      
4 „A buzzword (also fashion word and vogue word) is a term of art or technical jargon that has begun to see use 

in the wider society outside of its originally narrow technical context by nonspecialists who use the term va-

guely or imprecisely.“ (porov. Buzzword. In: Wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/Buzzword) 
5 V práci označujeme ako floskuly aj jednoslovné lexémy, hoci niektoré definície floskuly uvažujú skôr o viac-

slovných lexémach alebo spojeniach lexém. Nazdávame sa však, že črta sémantickej vyprázdnenosti môže byť 

vlastná aj jednoslovným lexikálnym jednotkám (porov. ďalej riešiť, ustáť). 
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Navyše, funkciou týchto lexém nie je len vyjadriť konkrétnu denotačnú zložku vý-

znamu, ale aj zapôsobiť na percipienta, resp. vyjadriť sociálny status komunikanta. 

Paralely medzi češtinou a slovenčinou v oblasti mediálnych floskúl sú neprehliadnu-

teľné. Český divadelný kritik Vladimír Just je autorom troch prác o floskulách, ošúcha-

ných, prázdnych slovách a nadmerne používaných slovných spojeniach, ktoré sa v češ-

tine objavujú predovšetkým v mediálnych komunikátoch.6 Na tomto mieste sa nemô-

žeme venovať takému rozsiahlemu korpusu, akým disponujú Justove práce, pristavíme 

sa len pri niektorých floskulách, ktoré podľa nášho názoru v slovenských internetových 

komunikátoch dominujú. 

 
1 RIEŠIŤ/NERIEŠIŤ 

Našu úvahu o floskulách v slovenskom internetovom priestore začneme jednou 

z najfrekventovanejších floskúl, dvojicou slovies riešiť/neriešiť. Ich dominantnosť medzi 

ostatnými lexémami s podobnými charakteristikami napokon naznačuje aj názov nášho 

príspevku – „Manžela neriešim“ –, ktorý je citátom prinajmenšom dvoch mediálne 

známych osobností, A. Kmotríkovej a A. Dočekalovej. Slovesá riešiť aj neriešiť uvádza-

me spoločne, keďže sa vyskytujú v podobných komunikačných kontextoch a s relatívne 

rovnakou frekvenciou. 
Krátky slovník slovenského jazyka (ďalej KSSJ) definuje sémantiku slovesa riešiť tak-

to: 

1. usilovať sa urobiť z daných údajov uspokojujúci záver, hľadať uspokojujúce 

východisko, vysvetlenie: riešiť ťažkú životnú situáciu, riešiť problém, otázku, spor; 

mat. riešiť rovnicu hľadať jej koreň, 

2. vhodne, účelne upravovať, usporadúvať ako celok: optimálne riešiť výstavbu sídliska, 
mestskú dopravu; pôsobivé riešenie scény (KSSJ, 1997, s. 595). 

V internetovom komunikačnom priestore (a nielen tam) badáme vysokú hypertrofiu 

slovies riešiť a neriešiť, avšak so sémantikou odlišnou od tej uvedenej v slovníkovom 

hesle riešiť. Na ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov použitia floskuly (ne)riešim:7 

 
Nižňanského neriešim (D. Krajcer, SME.sk); Budúcnosť neriešim (B. Rakovská, mami-

na.pluska.sk); Nové pôsobisko neriešim (R. Lintner, hokejportal.sk); Žijem naplno, neriešim 
zajtrajšok (I. Christová, Lesk.sk); Prestup zatiaľ neriešim (E. Jendrišek, futbal.pravda.sk); Vzťa-
hy neriešim (D. Mirgová, K. Knechtová, život.sk); Tvoje názory neriešim (M. Šmajda, čas.sk); 

Fyzickú neveru neriešim (A. Langerová, korzar.sme.sk, news.sk); Manžela (už) neriešim 

                                                      
6 Justova prvá práca vyšla pod názvom Slovník floskulí. Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, 

slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy (Academia, 2003). V roku 2005 vydal V. Just 2. diel – 

Slovník floskulí 2, s podtitulom Další várka slovního smogu: paslova, pavazby, pamyšlenky (Academia, 2005). 

Napokon, v roku 2009 vychádza Velký slovník floskulí (LEDA/Rozmluvy 2009). 
7 Z kompozičných dôvodov uvádzame presný zdrojový dokument v poznámke len pri dlhších citátoch z interne-

tových zdrojov a vtedy, keď chceme poukázať na charakter internetového zdroja. 
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(A. Dočekalová, PROMINENTI.sk; A. Kmotríková, pluska.sk); Odchod z Kežmarku neriešim 

(R. Šechný, športky.sk); Škatuľkovanie neriešim (M. Chodúr, hnonline.sk); Klebety neriešim 

(A. Verešová, czsk.net); Jeho hysterické stavy neriešim (S. Krainová, topky.sk); Vekový rozdiel 
neriešim (Z. Czoborová, zena.pluska.sk); Kde budem o rok, neriešim (Ž. Pállfy, ho-

kej.pravda.sk); Túžim po deťoch, svadbu neriešim (Z. Czoborová, cas.sk); Zatiaľ neriešim, či 
budem pri pôrode svojho dieťaťa (T. Maštalír, koktail.pravda.sk); Spevácku konkurenciu nerie-
šim (Tina, kultura.pravda.sk); Materiálne veci neriešim (R. Juraško, Markíza.sk); Falšovanie už 
cez víkend SMER neriešil (SME.sk); Fico bilbord SNS nerieši (SME.sk); Chaban pokutu za ne-
skoré priznanie majetku nerieši. (SME) 

 

V niektorých uvedených príkladoch by sa pri istom uhle interpretácie dalo uvažovať 

o prvom lexikograficky zachytenom význame slovesa riešiť, teda „usilovať sa urobiť 

z daných údajov uspokojujúci záver“. Treba však zároveň dodať, že tým sa sémantika 

slovesa neriešiť v podobných komunikačných kontextoch nevyčerpáva, možno ju ďalej 

konkretizovať, spresniť. Floskula neriešim má totiž väčší sémantický rozptyl a dá sa na-

hradiť inými ekvivalentnými lexémami alebo konštrukciami s konkrétnejším pomeno-

vaním mimojazykovej skutočnosti. Diapazón sémantického záberu slovesa neriešim je 

naozaj široký, pričom intenzita (negatívneho) vzťahu komunikanta k pomenovávanej 

skutočnosti varíruje (porov. aj Just, 2009, s. 275). Pohybuje sa na osi od nezaujíma ma to 

(Tvoje názory neriešim), cez je to pre mňa príliš zložité (Vzťahy neriešim), vzdialené 

(Zatiaľ neriešim, či budem pri pôrode svojho dieťaťa; Kde budem o rok, neriešim), až po 

takmer synonymné významy nezaoberám sa tým, nestarám sa o to, je mi to fuk, kašlem 
na to (Klebety neriešim). 

Dôkazom hypertrofie lexém riešiť/neriešiť v internetovej komunikácii je aj existen-

cia viacerých samostatných facebookových skupín s názvami ako napr.: 

 
– Nerieš minulosť, lebo kradne ilúzie, nerieš budúcnosť, lebo berie sny, ale ži! 
– Neriešim minulosť, ani budúcnosť, ale prítomnosť ... 
– Keď ho miluješ, nie je čo riešiť, keď ho riešiš, nie je čo milovať 
– Neznášam, keď ma riešia tí, čo o mne h...o vedia a vôbec ma nepoznajú 
– Neriešim 
– Netráp sa kvôli ľuďom, ktorí sa netrápia kvôli tebe..nerieš, prídu iní, lepší :) 
– Vždy poviem: NERIEŠIM!!! ... ale aj tak to potom riešim a chcem riešiť! :D 
– Neriešim kde a ako ale s kým a prečo. 

 
Okrem týchto afirmatívnych použití lexémy neriešiť sa na Facebooku vyskytuje aj 

skupina Neznášam slovo Nerieš, ktorá jasne vypovedá o averzii niektorých komunikan-

tov k hypertrofii analyzovaného slovesa. 

Zdroje uvádzaných príkladov naznačujú, že floskula (ne)riešiť sa veľmi často vysky-

tuje v bulvárnych internetových periodikách (pluska.sk, topky.sk, lesk.sk, cas.sk atď.) 

a na sociálnej sieti Facebook, o ktorých predpokladáme, že vo zvýšenej miere využívajú 
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vyjadrovacie prostriedky hovorového štýlu. Ako však vidno z predchádzajúcich citova-

ných príkladov, floskulu neriešiť zaznamenávame aj v serióznych internetových perio-

dikách (SME.sk), napr. Fico bilbord SNS nerieši či Falšovanie už cez víkend SMER ne-
riešil, čo dokazuje expanzívnosť a produktívnosť tejto floskuly aj v spisovnej variete slo-

venčiny. Samozrejme, charakter floskuly nemajú lexémy riešiť/neriešiť vo všetkých prípa-

doch, v mnohých komunikačných kontextoch sa zachováva jej použitie v tradičných, lexi-

kograficky zachytených významoch: Vláda nerieši rómsku situáciu (Radičová, www.sdku-

ds.sk), Trestné oznámenia ministra Galka: prokuratúra ich zatiaľ nerieši (SME). 

Floskula (ne)riešiť má aj odlišné morfologicko-syntaktické a kolokačné charakteris-

tiky ako sloveso (ne)riešiť pri nepríznakovom použití. Nespája sa len s predmetmi vy-

jadrenými neživotnými substantívami (materiálne veci, svadbu, vekový rozdiel nerie-
šim), resp. s vedľajšou vetou, ktorá ich opisuje (Zatiaľ neriešim, či budem pri pôrode 
svojho dieťaťa). Sémantický posun pri floskule neriešim umožňuje aj použitie životného 

substantíva, prípadne osobného zámena v predmete (Nižňanského neriešim; Manžela 
neriešim; Neznášam, keď ma riešia tí, čo o mne h...o vedia a vôbec ma nepoznajú). Na-

vyše sa floskula (ne)riešiť používa aj ako bezpredmetové sloveso (Neriešim; Netráp sa 
kvôli ľuďom, ktorí sa netrápia kvôli tebe...nerieš, prídu iní, lepší). 

Pričasté použitie floskuly (ne)riešiť dokumentuje aj prepis rozhovoru z relácie Adela 

show. A. Banášová sa svojho hosťa Borisa Kollára pýtala, či by mu prekážalo, keby bol 

jeho syn taký sukničkár ako on: 

 
– AB: „... tak by si to riešil?“ 

– BK: „Syna by som neriešil. Ale určite budem ... riešiť svojich zaťov... Toto budem dosť vážne 
riešiť.“ (pluska.sk) 

 
2 NEMUSÍM 

Nedokonavé modálne sloveso musieť vyjadruje podľa lexikografického spracovania 

nasledujúce významy: objektívnu nevyhnutnosť, povinnosť, potrebu, nátlak, rozkaz, 

vôľu, predpoklad alebo istotu (musela byť kedysi krásna), prosbu či želanie (musíte mi 
prepáčiť) (KSSJ, 1997, s. 330). Jeho negatívny pendant nemusieť má, samozrejme, rov-

naké syntaktické vlastnosti – spája sa s infinitívom plnovýznamového slovesa – a vyjad-

ruje absenciu nevyhnutnosti deja, stavu či vlastnosti podmetu (nemusím sa ponáhľať, 
nemusí vám voňať, nemusíš byť pekná). 

Naproti tomu floskula nemusím sa používa iba v tejto negovanej podobe s predpo-

nou ne-; v komunikačnej praxi nezaznamenávame vyjadrenia typu *jej novú blúzku 
musím. Na rozdiel od východiskového pomocného slovesa nemusieť má floskula nemu-
sím atribúty plnovýznamového slovesa, ktoré si vyžaduje väzobné doplnenie predme-

tom v akuzatíve. V takýchto kontextoch má význam nemám rád (Prázdne reči nemu-
sím; Duetá veľmi nemusím), s rôznymi sémantickými odtienkami počnúc od nepáči sa 
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mi (Marešove vtipy fakt nemusím), nebaví ma (Letnú prípravu nemusím; Nákupné cen-
trá nemusím), až po neznášam (Intímnosti, ktoré na ženách nemusíme; MDŽ a karafiáty 
nemusím). Floskula nemusím sa v takomto význame a v takýchto komunikačných kon-

textoch vyskytuje takmer výlučne v prvej osobe singuláru alebo plurálu indikatívu pré-

zenta a v rovnakom negujúcom tvare ako floskula neriešim. 

Floskulou nemusím sa v osobitnom príspevku zaoberá aj J. Findra (2008, s. 7 – 14). 

Hodnotí ju ako lexému slangového charakteru, ktorá však už „prekročila hranice svojho 

pôvodného funkčného prostredia a zaktualizovala sa aj vo verejných písomných jazy-

kových prejavoch“ (c. d., s. 12). J. Findra zároveň potvrdzuje naše poznámky o mecha-

nickosti a stereotypnosti floskuly nemusím, ako aj o nižšej námahe na strane produktora 

pri použití floskuly: 

 
„Uvedené príklady potvrdzujú, že za pôvodným použitím elipsy nemusím... bola zrejmá snaha 

vyjadrovať sa nekonvenčne. Jej opakované využívanie pri každej komunikačnej príležitosti 

však hovorí jednak o uniformite vyjadrovania a jednak o pohodlnosti hovoriaceho. Pôvodná 

snaha o novosť, inakosť, atraktívnosť výrazu sa mení na ošúchanú frázu, ktorá už neprekvapí 

ani obsahom, ani formou. (c. d., s. 11) 

 
3 PRIŠLO MI TO AKO/PRÍDE MI TO AKO 

V. Just vo svojom Velkom slovníku floskulí uvádza toto spojenie len s préteritným 

tvarom slovesa a len s datívom osobného zámena já – přišlo mi (Just, 2009, s. 262) a pri-

pomína, že v prípade tejto floskuly môže ísť o otrocké prevzatie z nemeckých konštruk-

cií Es kommt mir vor, resp. Es kam mir vor: „Matoucí je tato vazba i proto, že na rozdíl 

od němčiny nemá ono zpřesňující ‚vor‘, které teprve z ‚přijít‘ (kommen) tvoří ‚připadat‘ 

(vorkommen) – má jen ono alibistické a anonymné ‚přijít‘ (kommen).“ (ibid.) 

V slovenčine (a podľa našich zistení aj v češtine) túto floskulu zaznamenávame aj vo 

futúre (príde mi to čudné, príde mi to až príliš prešpekulované), aj s inými osobnými 

zámenami, najmä v prvej a tretej osobe singuláru a plurálu:8 

 
– Aj tam Nataška pribehla a prišlo jej to strašne smiešne. 
– Prišlo jej to ako trápne klišé. 
– Prišlo mu to veľmi vtipné. 
– Prišlo mu to ako zázrak. 
– Prišlo nám to nesmierne draho. 
– Prišlo nám to ako ich pomsta. 
– Prišlo nám to zvláštne a smiešne. 
– Prišlo im to všetko náramne smiešne. 
– Príde im to ako príliš pekná rozprávka. 

                                                      
8 Všetky uvádzané príklady pochádzajú z internetových zdrojov alebo z SNK (verzia prim-4.0-public-all). 
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Pravdepodobne vďaka výraznej subjektivite vyjadrenej spojením prísť – Zos – to sa 

táto floskula vyskytuje už menej v druhej osobe singuláru (Príde ti to normálne?; Príde 
ti to ako včera.) a plurálu (Prišlo vám to prehnané a fantastické.). Pokiaľ ide o syntak-

tické a kolokačné vlastnosti, spojenie prišlo/príde mi to sa dopĺňa substantívom so spoj-

kou ako (Prišlo mi to ako celkom dobrý nápad.; Prišlo mi to ako listovanie v lifestylo-
vom časopise s veľkými obrázkami.), adjektívom (Prišlo mu to také veselé.), príslovkou 

(Prišlo jej to zaťažko.) alebo vedľajšou vetou (Prišlo jej to, akoby ten výstrel bol zasiahol 
ju.). 

Vo všetkých naznačených prípadoch spojenie prišlo mi to funguje ako floskula pre 

vyprázdnenosť a variabilnosť sémantiky. Možno ho totiž nahradiť synonymnými spoje-

niami zdalo sa mi to (Prišlo mi to, ako keby sa bál.), pripadalo mi to (Prišlo mi to, ako 
by som bojoval v Iraku.), videlo sa mi to, vyzeralo to (Prišlo mi to ako 24-hodinová 
kontrola.), pôsobilo to na mňa (Prišlo mi to, ako keby autorka upírov zmenila od zákla-
dov.). 

 
4 DOSTALO/DOSTANE MA 

Sloveso dostať má viacero významov, ako floskula sa však vyskytuje v kontextoch, 

kde k nemu nemôžeme priradiť žiaden z jeho lexikograficky zachytených významov 

(KSSJ, 1997, s. 127 – 128). Nejde tu o konštrukcie typu Dostalo nás to tam, kde sme si 
slovenský hokej pri medailových útokoch ani nepredstavovali či Dostalo nás to priamo 
do deja, do tempa, do nálady. Rovnako to nie je ani význam s príznakom expresívnosti 

oklamať, ošialiť, dopáliť: ale ma dostali! (ibid.) Lebo kým takéto expresívne použitie má 

skôr negatívne zafarbenie, v nami analyzovaných komunikačných situáciách sa používa 

na vyjadrenie pozitívneho postoja k pomenovávanej skutočnosti – nadchlo ma to (Videl 
som okolo polnoci padať úžasnú hviezdu a dostalo ma to.), dojalo ma to (Ja mám tento 
seriál veľmo rada, ale dostalo ma, že Tess zomrela a ako zomrela.); páčilo sa mi to (Tro-
chu čudný humor, ale dostalo ma to.); zaujalo ma to (Nie je to žiadna novinka, ale do-
stalo ma to.; Boli sme decká, angličtine sme nerozumeli, ale dostalo nás to a drží to do 
teraz.); bolo to presvedčivé (Dostalo ma to a to poriadne. Teraz aby sa človek vážne bál 
zaspať.); pohltilo ma to (Spoločenskej klasiky som sa bála, ale dostalo ma to.; Dostalo ma 
to natoľko, že som to začal trénovať.). Samozrejme, objavujú sa aj komunikačné kontex-

ty, kde má floskula dostalo – Zos – to blízko k negatívnemu významu dopálilo, nazlostilo 
ma to (imitovanie východoslovenského dialektu v seriáli komentuje diskusný príspevok 

takto: „lebo akože toto „vypada“ ma dostalo... ma byť „vypatra“). 

Niekedy treba na presné určenie významu spojenia dostalo – Zos – to širší kontext, 

napr.: A všetci sme plakali. Nemyslím smutné tváre, ale reálne slzy. Vojakova žena 
skľúčene prekrikovala smútočné reči, deti hladkali otcovu fotku pri rakve. Bolo to mi-
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moriadne náročné, ťažké. Dostalo nás to všetkých.9 V tomto prípade ide, samozrejme, 

o význam dojalo nás to, silno to na nás zapôsobilo. Iný, širší kontext naproti tomu určí 

floskule úplne odlišný význam: 

 
Potom priatel odisiel do skoly do ineho mesta a ja som si uvedomila, ze nemam ziadnych bliz-
sich priatelov, pretoze on bol moje vsetko, najlepsi kamarat, priatel, rodina. Nie je to dobre. 
Dostalo nas to nakolko, ze uz spolu nechodime. Zostali sme priatelia, ale riesime si kazdy 
vlastny zivot.10 

 

V uvedenom úryvku z diskusného príspevku je spojenie dostalo nás to použité 

s významom ovplyvnilo nás to, zlomilo nás to. Napokon citovaný úryvok ukazuje aj 

použitie floskuly riešiť (riešime si každý vlastný život) v ďalšom význame žijeme si (svoj 

život). 

Podobne ako predchádzajúca floskula prišlo mi to, aj spojenie dostalo ma to sa vy-

skytuje aj s inými osobnými zámenami, aj vo futúre (Dostane vás to vyššie ako obyčaj-

ne, Tanečná hudba vám dá novú silu. Tomuto hovorím Frankov štartovač, dostane ťa to 

do hustej nálady.). 

 
5 USTÁŤ 

Pri floskule ustáť sa podľa nás ešte výraznejšie uplatňuje vplyv češtiny, v ktorej je 

sloveso ustát nadužívané (porov. Just, 2009, s. 308 – 309) a z ktorej ho slovenčina v tom-

to význame pravdepodobne prebrala.11 Sloveso ustáť sa v slovenčine nevyskytuje, po-

známe len lexému ustať vo význame unaviť sa (Ustali sme po ceste.) a vo význame pre-
stať (Dážď ustal.). Okrem toho v slovenčine existuje sloveso ustáť sa, „(o tekutine) stá-

tím nadobudnúť želateľné vlastnosti“. To síce možno použiť bez zvratného sa, ale len 

„v spojení so slovesami dať, nechať: dať, nechať u. polievku (KSSJ, 1997, s. 775). Floskula 

ustáť sa však v mediálnych textoch používa vo význame zvládnuť (Generálny riaditeľ 
AXA Henri de Castries v oficiálnom stanovisku potvrdil, že spoločnosť je pripravená 
ustáť akékoľvek ďalšie oslabovanie trhu.); prežiť (DeLiPro s podporou Američanov krí-
zu ustálo.); prekonať, vydržať (Galbavý: Menej peňazí od mesta nemusí rómske gymná-
zium ustáť.; Slovenská výroba pomáha európskym obuvníkom ustáť čínsky tlak.); pre-

                                                      
9 Dírerová, Miroslava: Novinári: Nie sme bez citu, vieme i plakať. SME.sk, 1. 8. 2010. http://turiec.sme.sk/c/ 

5487011/novinari-nie-sme-bez-citu-vieme-i-plakat.html 
10 Mike: Čo ak vás miluje príliš. [Diskusia k článku.] Magazín.sk, 24. 11. 2007. http://magazin.atlas.sk/sex/co-ak-

vas-miluje-prilis/672647.html 
11 To, že pri floskule ustáť sa prejavuje vplyv češtiny, potvrdzuje azda nie celkom náhodne aj výrok slovenskej 

premiérky I. Radičovej práve po stretnutí s českým exprezidentom V. Havlom: „Ale teraz je mojou úlohou 

ustáť náročné zmeny, ktoré nás čakajú, a uchádzať sa o podporu občanov.“ (Václav Havel: Iveta Radičová bude 

raz prezidentkou. Pluska.sk, 18. 10. 2010. http://www.pluska.sk/zahranicie/vaclav-havel-iveta-radicova-bude-

raz-prezidentkou.html) 
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môcť, poradiť si (Aj keď spoločenstvu vlani hrozil zánik pre finančné problémy, ustálo 
to.; Ustáli to.). Sémantickú variabilnosť a vyprázdnenosť floskuly ustáť vidno aj v tauto-

logických konštrukciách, napr. George Clooney a Brad Pitt svoju slávu zvládajú ustáť. 
Sloveso ustáť sa podobne ako predchádzajúce floskuly vyskytuje v bulvárnych mé-

diách, v diskusných príspevkoch a blogoch, napr.: 

 
– Klub Concorde 2 s pódiom orámovaným ako v kukátkovom divadle, čo už určite kadekoho 

ustálo. 
– Manof, cislo si zapisem do mobilu, ale tak snad to nejako ustaneme, este raz vdaka aj za tie lin-

ky. 
– My dospelí to už ako – tak s nejakým tým frflaním ustojíme, ale s nádchou u dojčiat a batoliat 

je to úplne iné kafe. (detskechoroby.rodinka.sk), 

 

ale aj v publicistike a serióznych médiách: 

 
– Ustojíme aj vyššie ceny plynu, verí Fico. (spravy.pravda.sk) 
– „Ako to ustojíme na Slovensku, ak neprijímame žiadne stabilizačné a motivačné prvky?“ pýtala 

sa. (sksapa.sk) 
– Lenže môže sa stať čokoľvek, sínusoida nás môže dostať dolu a potom bude záležať len na na-

šich silách, ako to ustojíme. (sport.aktuality.sk) 
– Ustojíte svoje postavenie v regiónoch? (www.webnoviny.sk) 

 

Zvýraznené príklady z hovorových prejavov na internete zároveň ukazujú, že flos-

kula ustáť ešte nemá ustálenú paradigmu slovesných tvarov. 

 
6 VYCHYTÁVKA 

Substantívum vychytávka spĺňa všetky kritériá na floskulu, keďže sa používa na vy-

jadrenie rôznych obsahov so širokým záberom denotátov. Stačí porovnať kontexty jeho 

použitia a zistíme, že vychytávkou môže byť kamera v žuvačke (Miniatúrnu špiónsku 
vychytávku nájdete na webe za cca 45 eur.), elektronická vymoženosť v aute, ktorá 

umožní predbiehať v úzkom pruhu aj vodičom s horším odhadom (Pomocník pre vodi-
čov: Vychytávka na predbiehanie kamiónov.), alebo jednoducho len dobrý nápad (Čes-
ká vychytávka: prepálený olej ako palivo.). Rozličné kontexty napĺňajú sémantiku flos-

kuly vychytávka rozličným obsahom: 

 
– Nová vychytávka na Pelikan.sk. Neviete kam na cesty? Nechajte sa inšpirovať! ... Predstavuje-

me vám úplne novú a jedinečnú aplikáciu na Pelikan.sk, ktorá zobrazuje aktuálne vyhľadáva-
nie letov v rámci Pelikan.sk na mape s okamžitou možnosťou rezervovať práve vyhľadané lety. 
(vychytávkou je tu ďalšie polysémické substantívum aplikácia) 

– Africká vychytávka z Billa Heute. (druh vína v predajniach Billy) 
– dizajnérska vychytávka (drobné nábytkové komponenty a nápady v bytovom dizajne) 
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– Totálne vychytávky. Máte radi tie najrôznejšie vychytávky? Naše skvelé vychytávky Vám za-
ručene uľahčia a spríjemnia život, tak neváhajte. (darčeky najrôznejšieho charakteru na 

www.vtipnedarčeky.sk) 

 

Substantívum vychytávka vzniklo deriváciou od slovesa vychytať. To sa vyskytuje 

napr. aj vo frazéme vychytať všetky muchy s významom odstrániť drobné nedostatky, 

ktorá sémanticky korešponduje s floskulou vychytávka. Okrem motivačného vzťahu 

k slovesu vychytať možno pri vychytávke uvažovať aj o vzťahu k expresívnemu adjektí-

vu vychytený („všeobecne obľúbený, vychýrený, chýrny: vychytený herec, román, šlá-
ger“; KSSJ, 1997, s. 825) a jeho derivátu vychytenosť, ktoré sú opäť sémanticky príbuzné 

floskule vychytávka. 

Floskula vychytávka sa vytvorila ako slovenský ekvivalent anglickej lexémy gadget. 
Tá sa síce do slovenčiny prekladá výrazmi ako strojček, prístroj, mechanické zariadenie, 
úskok, finta, trik, vynaliezavý nápad, malý šikovný mechanizmus, vtipná vec, dômysel-
ný prístroj,12 floskula vychytávka sa však používa namiesto nich kvôli variantnejšej sé-

mantike a úspore komunikačnej námahy.13 Zaznamenali sme však aj komunikáty, kde 

príliš vágna sémantika floskuly vychytávka spôsobuje komunikačný šum a nemožnosť 

presnejšieho identifikovania denotátu: „... nebude vám pravdepodobne stačiť samo-
sprievodcovanie. Keďže nás priatelia vopred upozornili na veľa skrytých vychytávok, 
rozhodli sme sa nájsť si dobrovoľného sprievodcu.“14 

 
7 VYTEŠOVAŤ SA 

Sloveso vytešovať sa vzniklo prefixálnou deriváciou od nepríznakového tešiť sa, 

možno tu však uvažovať aj o vplyve češtiny, kde sa tento prefixálny variant takisto vy-

skytuje. Motiváciou pre vznik takéhoto slovesa, ktoré je sémanticky veľmi blízke svoj-

mu motivantu, môže byť snaha o originalitu či exkluzivitu vyjadrovania. Význam flos-

kuly vytešovať sa sa síce najčastejšie blíži k motivujúcemu slovesu tešiť sa (V duchu 
chválim autora trate, počasie a vytešujem sa, ako mi nôžky šlapú. To je super a tiež sa 
vytešujem s tebou.), ale môže označovať aj niekoľko ďalších, synonymných významov: 

mať radosť (Väčšina skvostov, z ktorých sa istí poslucháči vytešujú pri Repete, ani nie je 
dielo dobrých Slovákov.; A zatiaľ čo sa minister Kaník ,,vytešuje“ z ušetrených 300 mi-
liónov...); užívať si (Vytešujem sa z mojej prvej dlhšej dovolenke za toto leto.); vychut-
návať si (25.12. bude 6 mesiacov od kupy auta mojho zivota - Lancia Delta 1,4 Turbo Jet 
150CV. Vytesujem sa z neho kazdy den; Počas neho vám dáme opäť možnosť vytešiť sa 

                                                      
12 Gadget. In: Slovnik.azet.sk. http://slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=gadget 
13 Vplyv angličtiny potvrdzuje okrem iného aj zoznam článkov na stránke www.itnews.sk, kde to, čo sa done-

dávna označovalo ako gadgets (napr. Gadgets: lokalizátor stratených kľúčov), sa od istého času pomenúva výra-

zom vychytávka (Vychytávky: Digitálny meter eTAPE). 
14 Majerčák, Ivan: Čaj a šáj. Inzine.sk, 25. 7. 2003. http://www.inzine.sk/article.asp?art=9550 
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z hudobného DVD, ktoré budete môcť u nás vyhrať. Ja ako spevák mám možnosť vyte-
šiť sa z toho že za sebou mám 17-členný orchester); byť spokojný (naucila som sa s ty-
mito pliagami zit a vytesovat sa, ze to neesteticke trapenie nie je rovno na ociach ludi), 
vyšantiť sa (Necháme psa vytešiť sa s ulovenou korisťou.; a tak sa snažím „vytešit“ sa 
trošku na artmamke...). 

Podobnú variabilnú sémantiku pozorujeme aj pri deverbatíve vytešovanie (sa), kto-

rého význam je podľa nášho názoru v ešte väčšej závislosti od kontextu. Porov. napr. 

vytešovanie sa vo význame vyžívanie sa (Nie vytešovanie sa v zmenách stanov či logu 
netopiera ako čítam v úlohách ktorými sme výbor poverili.); užívanie si (jazdy) (Na vy-
tešovanie sa je iste benzínový šesťvalec špica, ale to aby si k cene za palivo pripočítal aj 
cenu za „mýto“, keď sa zeleným nebude tvoje vytešovanie sa moc pozdávať.), utešova-
nie sa, hľadanie útechy v niečom (Pekné feministické vytešovanie sa. – z diskusie 

o dominancii chromozómu X nad chromozómom Y). Opäť však možno nájsť komuni-

kačné situácie, kde ani širší kontext nedokáže špecifikovať presný význam deverbatíva 

vytešovanie sa – napr. v diskusnom príspevku s nadpisom Vytešovanie sa nie je útecha 

(debata.pravda.sk) ani obsah príspevku nespresní význam tejto floskuly. 

Okrem deverbatíva vytešovanie sa v internetových médiách frekventovane vyskytu-

je aj adjektívum vytešený, ktoré sa uvádza ako synonymum k adjektívu naradovaný:15 

 
– Keď som večer prichádzal domov z mítingov, vytešený a nafetovaný omamnou vôňou slobody... 
– Som velmi vyteseny z prazdnin... 
– Mam velku radost z toho ze kazdy den je naozaj nadherny,z toho ze sme s dankou uplne slo-

bodny, chcel by som skakat.. .a mozem. 

 
8 OUTFIT 

Doposiaľ sme sa v príspevku venovali floskulám, pri ktorých došlo k sémantickým 

posunom v domácej lexéme (riešiť, nemusieť, ustáť, prišlo mi to, dostalo ma) alebo 

k vytvoreniu jej derivátov (vychytávka, vytešovať sa). Pri uvedených floskulách badať 

vplyv komunikačnej situácie v češtine. V slovenských mediálnych (a iných) komuniká-

toch sa však frekventovane objavujú ďalšie lexémy, ktorých východiskovým jazykom 

prevzatia je angličtina a ktoré sa svojou frekvenciou a výskytom zaraďujú k módnym 

slovám. Slovenčina ich importovaním vypĺňa medzeru v lexike alebo (a to je častejšie) 

nahrádza existujúce slovenské ekvivalentné synonymá. 

Jednou z prevzatých lexém, ktoré programovo nahrádzajú a vytláčajú slovenské ek-

vivalenty, je anglické substantívum outfit. To sa v slovenčine používa namiesto sloven-

ských synonymných výrazov oblečenie, šaty, odev. V angličtine outift označuje výstroj, 
výbavu, vybavenie, náčinie, partu, bandu, výpravu,16 ale aj oblečenie,17 pričom sloven-

                                                      
15 Naradovaný. In: Slovnik.azet.sk. http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=naradovan%C3%BD 
16 Outfit. In: Slovnik.azet.sk. http://slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=outfit 
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čina si vybrala pre prevzatú lexému outfit práve posledný uvádzaný význam. Pri sub-

stantíve outfit je výrazný terminologický aspekt; ide o termín z oblasti módy, podobne 

ako pri ďalších módnych slovách top (vrchná časť odevu, tričko rôznych strihov), plat-
forma (módna vyvýšená podošva, podrážka, resp. topánky s takouto podrážkou) či 

overknee čižmy. Niektoré (mediálne) komunikáty však hypertrofiou floskuly outfit 
a podobných floskúl pôsobia až komicky, keďže vetu bolo možné vystavať aj s použitím 

slovenských ekvivalentov, napr.: 

 
– Prvý outfit: top s potlačou. 
– Make-up a outfit podľa Any. 
– Oživte outfit hand-made šperkom! Trend handmade doplnkov ovládol takmer celý svet a po-

stupne sa úspešne rozširuje aj medzi slovenskými ženami. Outfit nimi korenia už aj známe 
osobnosti, a dokonca sa stal jedným z nosných trendov pre nadchádzajúcu sezónu.18 

 

Niekedy je použitie floskuly outfit mätúce, napr. v titulku správy Outfit Slovákov? 
Voľba kapitána. Vtedy sa sémantika lexémy (podobne ako pri iných floskulách) objas-

ňuje až v samotnej správe: 

 
[kapitán futbalovej reprezentácie] Je zodpovedný za to alebo určuje to, čo si hráči oblečú. Ide o 
to, aby boli všetci v rovnakom outfite. Kapitán musí zaveliť, že na tréning pôjdu hráči v takom 
alebo inom oblečení,“ tvrdí pre HN hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu Jana Peráčko-
vá.19 

 

Príklady použitia substatníva outfit z bulvárnych internetových médií ukazujú, že 

táto floskula sa do syntaktických konštrukcií začleňuje bezpríznakovo: 

 
– Extravagantnej Mattekovej-Sandsovej kontrolujú outfit (športky.topky.sk) 
– Radičová: Ako sa vám páči jej outfit? (pluska.sk) 
– Najhorší outfit roka! Katie Holmes nemala konkurentku (koktail.pravda.sk) 
– Zmyselné pohyby a odvážny outfit! (topky.sk) 
– Zaobstarajte si zimný outfit v mysticky fialových odtieňoch (moda.sk) 
– Aký outfit zvoliť na silvestrovskú noc? (diskusie.wanda.atlas.sk) 
– Môj jedinečný a neopakovateľný štýlový letný outfit (birdz.sk) 

 

                                                                                                                                             
17 Outfit. In: TheFreeDictionary.com. http://www.thefreedictionary.com/outfit 
18 Daniela: Oživte outfit hand-made šperkom! Diva.sk, 28. 3. 2010. http://www.diva.sk/moda-a-

krasa/moda/ozivte-outfit-hand-made-sperkom/. Okrem nadužívania prevzatých lexém si v tomto prípade 

možno všimnúť aj stavanie nesklonného adjektíva hand-made do pozície zhodného prívlastku bez zmeny jeho 

gramatického tvaru (podobne ako v spojeniach blond vlasy, nóbl podnik atď.). 
19 Macek, Ľubomír: Outfit Slovákov? Voľba kapitána. HNonline.sk, 7. 10. 2009. http://hnonline.sk/sport/c1-

38562830-outfit-slovakov-volba-kapitana 
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Naproti tomu v serióznych médiách sa ešte vníma inakosť a cudzorodosť tohto sub-

stantíva, preto sa aj pri viacnásobnom výskyte uvádza v úvodzovkách: 

 
O hodnotenie premiérkinho „outfitu“ sme požiadali odborníčku na módne trendy Andreu 
Ziegler. Nová slovenská premiérka Iveta Radičová vzbudila svojimi ostatnými verejnými vy-
stúpeniami nebývalý úžas. Máme na mysli najmä jej „outfit“. Spomedzi všetkých vybrala An-
drea Ziegler ten najhorší a zároveň najlepší „outfit“ novej premiérky.20 (tvnoviny.sk) 

 

V internetových médiách sa objavuje už aj deminutívny derivát outfitík (Hádam si 
dnes namiesto hnusných teplákov navlečiem voľajaký dekoltovaný outfitík.; Princíp je 
veľmi jednoduchý: šatka sem, šatka tam, outfitík si poskladám.), čo dokazuje začleňova-

nie importovaného substantíva outfit do lexikálneho systému slovenského jazyka. Jeho 

cudzorodý charakter sa však ešte stále pociťuje, napr. keď sa použije v syntaktickej 

funkcii nesklonného zhodného prívlastku: Outfit inšpirácie 2010.21 Rovnako sa však už 

v tejto syntaktickej pozícii používa aj adjektívum outfitový, napr. v spojeniach outfitový 
škandálik, outfitové prešľapy, outfitové fotky, outfitový problém. 

 
9 DEADLINE 

Substantívum deadline (z angl. dead – mŕtvy, line – čiara) v angličtine pôvodne 

označovalo konkrétnu čiaru vyhrabanú do zeme, alebo vyznačenú plotom v zajatec-

kých táboroch počas občianskej vojny v USA. Jej prekročením boli zajatci automaticky 

odsúdení na smrť. Do širšieho povedomia sa substantívum deadline dostalo až po tom, 

keď sa ujalo v publicistike na označenie konečného termínu odovzdania príspevku – po 

jeho uplynutí bol článok neaktuálny, mŕtvy (Jack, 2007, s. 218).22 

Prevzatá floskula deadline sa v slovenských komunikátoch vyskytuje čoraz častejšie, 

keďže je časovo úspornejšia ako väčšina slovenských pendantov (hraničný termín; ko-
nečný termín; posledný termín; termín splnenia, dodania, uskutočnenia niečoho; uzá-
vierka prihlášok, žiadostí). Motívom uprednostnenia prevzatej lexémy deadline môžu 

byť opäť pragmatické činitele, snaha o získanie komunikačnej či sociálnej prestíže či 

naopak vytvorenie dojmu hovorovosti. 

Menný rod prevzatého substantíva deadline varíruje. Možno ho určiť prostredníc-

tvom adjektívneho atribútu, ktorý sa k substantívu priraďuje, alebo na základe podoby 

slovesného prísudku. Poväčšine zaznamenávame použitie v maskulíne (Len aby stihli 
neúprosný deadline; to je iba tvoj prvý deadline; oficiálny deadline; Ficov deadline; pri-
čom deadline bol 1. augusta 1998). Objavuje sa však aj vnímanie substantíva deadline 

                                                      
20 EXKLUZÍVNE: Odborníčka na módu hodnotí šatník Radičovej. TVNoviny.sk, 23. 7. 2010. 

http://tvnoviny.sk/spravy/domace/stylistka-pani-premierka-tieto-saty-uz-nikdy-nevytahujte-zo-skrine.html 
21 Outfit. In: Spoločenská etiketa. http://www.spolocenskaetiketa.sk/tag/outfit/ 
22 Deadline. In: Answers.com. http://www.answers.com/topic/deadline 
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ako feminína (Včera bola na švédskom hokejovom zväze „deadline“; tentoraz bola „tra-
ding deadline“ alebo po našom uzávierka prestupov). Tento jav pravdepodobne súvisí 

s menným rodom slovenského ekvivalentu lexémy line – čiara (femin.), prípadne men-

ným rodom slovenskej lexémy uzávierka. 

Okrem toho sa toto prevzaté substantívum používa sporadicky aj v syntaktickej 

funkcii atribútu, napr. „deadline“ výmena. Ako vidno, ešte sa pociťuje neprirodzený 

analytický spôsob priradenia substantíva ako atribútu v antepozícii, bez zmeny jeho 

gramatického tvaru, na čo autor upozorňuje úvodzovkami (porov.: Pozor, myslí sa tzv. 
„deadline“ výmena, teda trejd, ktorý sa uskutočnil tesne pred skončením uzávierky pre-
stupov v rozbehnutej sezóne.; www.hokejportal.sk). Na internetových stránkach v češ-

tine sme zaznamenali aj adjektívum deadlinový a možno predpokladať, že analogický 

tvar sa čoskoro vytvorí aj v slovenčine, hoci v čase písania príspevku sme ho na webe 

ešte nezaregistrovali. 

Lexéma deadline sa dostala nielen do hovorového štýlu 

 
Áčko rozšírili o novú kategóriu Po deadline. Na festival študentských filmov Áčko prihlásili 
veľa snímok po určenom termíne, organizátori sa preto rozhodli pridať do programu ďalšiu ka-
tegóriu s príznačným názvom Po deadline. (kultura.pravda.sk), 

 

ale aj do publicistiky (porov. napr. Ficov deadline: Vládu bude zrejme zostavovať eš-
te týždeň /cas.sk/; Deadline pre Valentoviča a poistencov /aktualne.centrum.sk/). Na-

chádzame ju však aj v netypických kontextoch, kde by sme očakávali použitie spisov-

ného slovenského ekvivalentu (Na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu je deadline 
podania prihlášky 31. marca 2003.). Substantívum deadline preniklo aj do slovenských 

facebookových skupín napr. Všetko stíham v deň D. D ako DEADLINE :) 
Cudzorodý charakter tejto lexémy sa však stále pociťuje; najmä pri skloňovaní či po-

užití v atributívnych syntagmách sa táto lexéma uvádza zvyčajne ako citátový prvok 

(úvodzovky, použitie uvádzacej grafickej skratky tzv., atď.), napr. 

 
– Včera bola na švédskom hokejovom zväze „deadline“ 
– čo je "deadline" rozpočtovej trojročnice 
– Zopár hodín pred "trade deadline" zavolal odchovanec 
– ...môže teraz obsahovať aj termín splnenia alebo tzv. deadline23 

 

Všeobecnosť sémantiky, ktorú pozorujeme pri floskulách, sa týka aj lexémy deadli-
ne. Len s poznaním konkrétneho kontextu vieme lexému interpretovať jednoznačne 

ako uzávierku prihlášok, konečný termín splnenia, uskutočnenia niečoho: 
– „Očakávame, že sa už niečo stane, pretože deadline pre Bahrajn sa nezadržateľne blíži,“ uvie-

                                                      
23 Všetky uvedené príklady pochádzajú zo Slovenského národného korpusu, verzia prim-4.0-public-all. 
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dol šéf uchádzača Zoran Stefanovič. (www.f1.sk) 
– Kovaľčuk: Deadline posunutý na piatok. Dnes oznámili spoločne NHL a NHLPA, že deadline 

o akceptovaní /neakceptovaní najnovšej zmluvy Iľju Kovaľčuka s New Jersey Devils bol posu-
nutý na piatok. (www.webhokej24.sk) 

– Deadline pre prihlásenie súťažných piesní 
– Deadline prihlasovania príspevkov 
– Deadline pre mobilných operátorov 
– Podľa jedného vtipu je „deadline“ okamihom, kedy sa skutočne začína pracovať. Aktuálne mô-

že byť „deadline“ momentom, kedy Komisia začne konať. (www.euractiv.sk) 

 
ZÁVER 

V našom príspevku sme si všímali používanie floskúl v internetových komuniká-

toch. Upozornili sme na sémantickú variabilitu floskúl, na stereotypnosť a mechanic-

kosť ich použitia, ktorá vedie k ich sémantickému vyprázdňovaniu. Uvedomujeme si 

potenciality internetového priestoru a zároveň nemožnosť zásadne ho vo vzťahu k spi-

sovnosti ovplyvniť. Naším zámerom preto nebolo použitie floskúl odsúdiť a zavrhnúť; 

chceli sme skôr poukázať na expanzívnosť floskúl, na ich morfologické a syntaktické 

špecifiká, ktorými sa odlišujú od svojich nepríznakových pendantov či motivantov. Zá-

roveň sme chceli pripomenúť, že aj keď ich v komunikátoch nemožno eliminovať, ne-

znamená to, že ich máme nekriticky prijímať a nadužívať. I najväčší kritik floskúl a kli-

šé v češtine V. Just síce v jednom z rozhovorov priznáva: „Keď sa dnes pozerám na svoje 

staršie recenzie, tak sa často až desím, koľko slov, ktoré dnes kritizujem, som tam pou-

žil.“, ale jedným dychom dodáva: 

 
„Jazyk sa bez floskúl, alebo všeobecne používaných fráz, nezaobíde, ale ide o to, aby neboli 

nadbytočné, aby floskula nebola jadrom výpovede. Keď chce človek niečo povedať, malo by to 

mať hlavu a pätu a nemalo by sa to obliekať do verbálnej uniformy. Pre mňa boli inšpiráciou 

situácie, keď sa prenáša už len ten obal, tá vata a jadro tam nie je, prípadne jadrom výpovede je 

šum.“ (Just; in Gális, 2009) 
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“I Don’t Give a Monkey’s About My Husband”: 
On Buzzwords in Slovak Internet Media 

 

Abstract 

The paper deals with the few most frequent Slovak buzzwords. They are either 

transformed from already existing Slovak words, and – very often – copycatting 

expressions of Czech origin (riešiť/neriešiť, nemusím, dostalo – Zos – to, prišlo/príde – Zos 

– to, ustáť, etc.) or Slovak language imports them from English (outfit, deadline). Both 

groups of buzzwords occur frequently in internet communication, mostly in online 

newspapers, blogs, social network Facebook and in discussion forums. The analysis in the 

paper concentrates on morphological and syntactic specifics of the analyzed buzzwords, 

on the changes in their collocability in comparison to their “neutral” use. The author not 

only points out the shifts in semantics of buzzwords, but also analyses their semantic 

entropy in different communication contexts and situations and examines how the context 

helps to decode the meaning of buzzwords in particular situation. The paper points at the 

fact that buzzwords are used more frequently to impress percipients rather than to 

express the specific meaning effectivelly. 

 

Keywords 

buzzword – internet – social network – discussion forum – online newpsapers – blog – 

morphological and syntactic features – collocability – semantic shift – semantic entropy 
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