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JAZYKOVÁ SITUÁCIA V OBCI KALŠA 

 

Lenka ŠIMKOVÁ 

 

Ciele a metodika 

Primárny cieľom nášho výskumu bolo zistiť mieru ovládania ortografických 

zákonitostí, úroveň jazykovej kultúry a preferenciu variety hovorovej podoby jazyka u 

obyvateľov obce Kalša na základe rozličných sociodemografických kritérií. Sekundárnym 

cieľom bolo vyhodnotenie relevantnosti rôznych sociálnych faktorov pri sociolingvistickom 

výskume. 

Výskum bol realizovaný pomocou dotazníkovej metódy (dotazník prikladáme na 

konci príspevku) a metódy rozhovoru zachyteného formou audionahrávky.  

Prvá časť dotazníka zachytávala demografické údaje o respondentoch, t. j. pohlavie, 

vek, dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie, dĺžku pôsobenia miestneho jazyka na respondenta, 

(ne)prítomnosť pravidelného kontaktu s inými jazykovými spoločenstvami, vierovyznanie 

a preferenciu variety hovorovej podoby jazyka, ktoré sa stali kritériami pre výskum jazykovej 

situácie v obci Kalša. Druhá časť bola zameraná na zachytenie znalostí ortografických 

pravidiel, v tretej časti sme sa zaujímali o problémy jazykovej kultúry. 

Dotazníky sme rozdávali v decembri 2009 a z celkového počtu 168 

rozdistribuovaných dotazníkov sa nám vrátilo 144, čo je 85,7 %. Údaje z vyplnených 

dotazníkov sme potom zapísali do tabuľky programu Microsoft Excel, z ktorého sme 

pomocou filtrov odčítali jednotlivé skúmané údaje, ktoré sme ďalej spracovávali.  

144 vyplnených dotazníkov znamená, že sa nám do výskumu podarilo zapojiť 20,7 % 

obyvateľov obce Kalša, z čoho muži predstavujú 47 % a ženy 53 %. Čo sa týka vekového 

rozvrstvenia, 24 % výskumnej vzorky predstavovala veková kategória 14 – 19 r., 15 % 

kategória 20 – 25 r., 13 % kategória 26 – 35 r., 15 % kategória 36 – 45 r., 19 % kategória 46 – 

60 r., 8 % kategória 61 – 70 r. a 6 % kategória 70 a viac rokov. Medzi skúmanými 

respondentmi bolo 9 % vysokoškolsky vzdelaných, 49 % respondentov má ukončené 

stredoškolské vzdelanie s maturitou, 15 % bez maturity a 27 % opýtaných má ukončené len 

základné vzdelanie6. Percentuálne zastúpenie podľa zamestnania bolo pomerne vyvážené od 

29 % študentov po 3 % pracovníkov v školstve. Podľa dĺžky pôsobenia miestneho jazyka na 

respondenta bolo vo výskume 48 % obyvateľov, ktorí v Kalši žijú viac ako 21 rokov, 39 % 
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obyvateľov, ktorí v Kalši žijú od 11 do 20 rokov, ostatné kategórie sú zastúpené menej ako 

desiatimi percentami. Až 74 % opýtaných má pravidelný kontakt s inými jazykovými 

spoločenstvami. Výskumná vzorka pozostávala zo 72 % rímskokatolíkov, 22 % 

gréckokatolíkov a z 5 % reformovaných veriacich. Prepínanie kódov medzi jednotlivými 

varietami preferuje 56 % opýtaných, nárečie používa 23 % a spisovnú slovenčinu 20 % 

respondentov. 

Metóda audionahrávky bola doplnková a na jej základe sme skúmali najmä podobu 

miestneho nárečia, ktoré je zachytené v prehovore 82-ročnej respondentky, ktorá sa 

v súkromnom styku dorozumieva výlučne nárečím, v Kalši žije viac ako päťdesiat rokov 

a nemá pravidelný kontakt s inými jazykovými spoločenstvami, teda ňou používané nárečie 

pravdepodobne konzervuje znaky pôvodného nárečia v obci Kalša. 

 

Teoretické východiská 

Sociolingvistika je subdisciplína lingvistiky, ktorá sa zaoberá skúmaním sociálnych 

vplyvov na jazykový systém, resp. funkčným využitím jazyka v sociálnej komunikácii. 

Pokúša sa vysvetliť procesy prebiehajúce vnútri jazykových systémov pôsobením rôznych 

mimojazykových javov a skúma jazykovú variantnosť vo vzťahu k najrôznejším 

sociálnym faktorom, ktoré na ňu pôsobia (Velký sociologický slovník, 1996, s. 1017). 

V našom príspevku budeme teda vychádzať z tézy, že „výber jazykových prostriedkov 

determinujú aj ďalšie faktory“ (Klincková, 1997, s. 37), a to nielen biologické, ale aj sociálne. 

Nazdávame sa, že spôsob používania jazyka ovplyvňuje vzdelanostné a kultúrne zázemie 

jednotlivca, ale aj jeho status v spoločnosti a sociálna rola, ktorú jednotlivec v spoločnosti 

zaujíma. Rovnako dôležitým je aj komunikačný partner, ktorému sa komunikant snaží 

prispôsobiť. 

Kačala (1980, s. 65) hovorí, že „pojem a termín jazyková situácia zahŕňa tri okruhy 

javov a ich vzájomné vzťahy: 1. jazyk, 2. jeho používanie v spoločenskej komunikácii a 3. 

jeho používateľov (jazykové spoločenstvo).“ Podľa tohto názoru jazykovú situáciu určujú tri 

faktory: vlastný jazykový, jazykovo-komunikačný a jazykovo-sociálny. „V pojme jazyková 

situácia sa takto komplexne reflektuje sociálna podstata jazyka: jazyk ako sociálny jav, jeho 

fungovanie v spoločenskej komunikácii a jeho spätosť s používateľmi“ (s. 65).  

 

                                                                                                                                                         
6 Veľkú skupinu tu však tvoria študenti. 
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Dedina ako jazykové prostredie 

Podľa Bláhu (in Velký sociologický slovník, 1996, s. 1382 – 1383) možno dedinu 

definovať ako živý sociálny organizmus s vlastnou hmotnou a duchovnou kultúrou. Táto téza 

bola určujúca pre náš ďalší výskum, keďže jazyk pokladáme za súčasť duchovnej kultúry, 

ktorá je charakteristická pre konkrétne jazykové spoločenstvo, teda aj spoločenstvo občanov 

obce Kalša.   

„Kalša leží na juhovýchodnom úpätí Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine, 

rozčlenenej potokmi Terebľa a Roňva“ (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II., 1977, s. 

12). Petro (2000, s. 94) píše, že Kalša patrila do abovsko-turnianskej župy, neskôr do okresu 

Košice. V období od roku 1960 až 1968 patrila do okresu Trebišov, po roku 1968 sa znova 

začlenila do okresu Košice. V súčasnosti patrí Kalša administratívne do okresu Košice-okolie, 

severozápadným smerom susedí s obcou Slanské Nové Mesto, juhovýchodným smerom 

s obcou Slivník, ktorá už však patrí do okresu Trebišov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Semjanová, 1976, s. 379 (upravila a doplnila L. Š.) 

 

V súčasnosti má obec Kalša 696 obyvateľov, z čoho mužov je 367 a žien 329.7 V roku 

2003 bolo v Kalši 18,77 % obyvateľov v predproduktívnom veku, 59,46 % obyvateľov 

v produktívnom veku a 21,77 % obyvateľov v poproduktívnom veku. V roku 2001 malo  

                                                 
7 Tento údaj pochádza z roku 2009.  
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21,6 % obyvateľov ukončené základné vzdelanie, 28,9 % učňovské stredné vzdelanie bez 

maturity, 22,1 % úplné stredné vzdelanie s maturitou a vysokoškolské vzdelanie 1,6 % 

obyvateľov.8 V súčasnosti v Kalši žije 60,4 % rímskokatolíkov, 32,9 % gréckokatolíkov a  

2,7 % reformovaných veriacich.9 Obyvateľov, ktorí v Kalši žijú 0 – 3 roky, je 41, obyvateľov, 

ktorí bývajú v Kalši 4 – 10 rokov, je 143. Ostatní Kalšania žijú v obci viac ako 10 rokov a je 

ich 512. 

Na základe audionahrávky sa nám potvrdili teoretické východiská, že oscilovanie 

medzi Košicami a Trebišovom ako okresným mestom, teda medzi prevládajúcim vplyvom 

abovského a zemplínskeho nárečia, ale aj historický jav „tzv. striedavého osídľovania“ 

(Bartko, 1983, s. 253) sa prejavuje aj v konkrétnej podobe nárečia obyvateľov obce Kalša, 

ktoré nadobúda abovské aj zemplínske črty: 

 

1) Znaky abovského nárečia (Štolc, 1994, s. 115; Bartko, 1983, s. 259 – 264; Semjanová 

1976, s. 375; Buffa, 1967, s. 296): 

 o namiesto diftongu ṷo (poḭsc) 

 neznelá spoluhláska x splynula s hrtanovou znelou spoluhláskou h (spuhnuta) 

 infinitív slovies má koncovku -c (placic)  

 zakončenie tvarov préterita má samohláskou -e- (zohabela) 

 ženské rodné mená v datíve a lokáli singuláru majú „mužské“ koncovky -ovi, -ov 

(na Magdovu svaʒbu) 

2) Znaky zemplínskeho nárečia (Semjanová, 1976, s. 372 – 376; Štolc, 1994, s. 119 – 120): 

 široký rozsah zmeny ḭe na i (u šiʒmim) 

 v 1. osobe plurálu pomocného slovesa sú tvary mi, me, príp. zme (me viʒeľi ) 

 na začiatku slova pred spoluhláskou sa ṷ vyslovuje ako slabičná samohláska 

(u tim zarne) 

 aj pri substantívach mäkkého zakončenia je v nominatíve a akuzatíve plurálu 

koncovka -i (po tri tižňi) 

 maďarské lexikálne výpožičky (bizoṷňe, hordoṷ, garadiče)  

 

                                                 
8 Tieto údaje sú len informatívne, v súčasnosti je už stav dosiahnutého vzdelania obyvateľov obce Kalša na inej 
úrovni.  
9 Ostatné konfesie nedosiahli v Kalši úroveň 1 %. 
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Opis a interpretácia jazykovej situácie v obci Kalša na základe jednotlivých 

sociálnodemografických kritérií 

 „Různost prostředí, v nichž a z nichž se jednotlivá osobnost vytváří, různosti 

charakteru a stupně vzdělání, různost kultur v makro- i mikrostrukturním smyslu (tedy 

celková různost předpokladů k interpretaci a projektu světa)“ (Kořenský, 1991, s. 242) 

znamená, že na základe rôznosti jednotlivých kritérií sa budú prejavovať aj odlišnosti vo 

výbere a miere ovládania jazykových prostriedkov.  

Úroveň jazykovej kultúry a mieru ovládania ortografických zákonitostí sme skúmali 

na základe pohlavia, veku, dosiahnutého vzdelania, zamestnania, dĺžky pôsobenia miestneho 

jazyka na respondenta, pravidelného kontaktu s inými jazykovými spoločenstvami, 

vierovyznania a preferencie variety hovorovej podoby jazyka.  

 

1 Pohlavie 

„Příslušnost k určitému pohlaví představuje jeden ze základních faktorů sociální 

stratifikace“ (Giddens, 1999, s. 273). Prvým z kritérií na hodnotenie ortografických znalostí 

a úrovne jazykovej kultúry občanov obce Kalša je pohlavie, ktoré je podľa Škvareninovej 

(1996, s. 40) „jedným z extralingvistických činiteľov, ktorý ovplyvňuje výber verbálnych a 

neverbálnych prostriedkov v procese dorozumievania.“ Rovnako sa možno domnievať, že 

biológia človeka súvisí aj s jeho prístupom k ortografickej a ortoepickej stránke jazyka, keďže 

pohlavie má vplyv na celkový komplex reči (ibid., s. 41).  

Vo väčšine skúmaných problémov ortografie a jazykovej kultúry robili v priemere 

viac chýb muži, no v porovnaní so ženami bolo percento chybovosti u mužov v ortografickej 

časti vyššie len o 3 % a v časti zameranej na skúmanie úrovne jazykovej kultúry len o 3,5 %, 

preto sa nazdávame, že pohlavie nie je relevantným faktorom v lingvistickom výskume tohto 

typu. 

 

2 Vek 

Vek je pri výskume jazyka jedným z podstatných faktorov, keďže sa aj jazyk vyvíja 

v čase, a to, v akom vývojovom období sa nachádzal pri osvojovaní si jeho ortografickej 

stránky a istého stupňa jazykovej kultúry respondentmi, potenciálne ovplyvnilo úroveň 

znalostí z týchto oblastí lingvistiky. Meniace sa politické, kultúrne, hospodárske a sociálne 

podmienky pôsobia nielen na postoj k jazyku, k požívaniu spisovnej (resp. štandardnej, 

subštandardnej) alebo nárečovej variety, ale aj na osvojovanie si noriem kodifikovaného 
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jazyka v písomnej a ústnej podobe. „Vek ako sociolingvistické kritérium zohráva výraznejšiu 

úlohu pri uprednostnení jedného z viacerých ponúkaných lexikálnych a gramatických 

variantov“ (Slančová – Sokolová, 1995, s. 141). Možno tak predpokladať, že iné výsledky 

budú vykazovať napr. mladí ľudia a iné dôchodcovia. Práve na základe veku môžeme 

pozorovať „evolúciu jazykovej situácie“ (Slančová – Sokolová, 1997, s. 220). 

Na základe dotazníka sme zistili, že chybovosť v otázkach s rovnakým problémom je 

v rôznych vekových kategóriách iná. Používanie bohemizmov sa prekvapujúco často vyskytlo 

v kategórii 14 – 19 r.10 , rovnako aj u respondentov od 46 rokov. Preferencia joty prevažuje 

u najstarších respondentov11, pri písaní slov osobitne alebo dovedna robila najviac chýb 

skupina od 20 do 25 rokov. Dva/dve si najviac zamieňajú adolescenti, identifikácia kvantity 

vokálov bola nedostačujúca u mladších dôchodcov12. Najlepšie ovládajú pravopisné normy 

respondenti medzi 36. a 45. rokom života, čo by mohlo byť znakom kvality školstva v období, 

keď si ortografické zákonitosti osvojovala táto generácia. 

 

3 Dosiahnuté vzdelanie 

V otázke dosiahnutého vzdelania sa vo všeobecnosti potvrdila hypotéza, že čím vyššie 

vzdelanie, tým sa vyskytuje menej chýb a „spisovnejšia“ slovenčina. 

 

 

4 Zamestnanie 

Zamestnanie môžeme považovať za jedno z najpodstatnejších kritérií pri určovaní 

jazykového vzdelania Kalšanov, keďže práve v ňom sa prejavuje vplyv mimojazykových  

                                                 
10 Toto zistenie je na jednej strane prekvapujúce, pretože sme predpokladali, že respondenti narodení už v ére 
samostatnosti Slovenskej republiky nebudú natoľko konfrontovaní s českým jazykom. Na druhej strane ho 
možno vysvetliť prevládajúcim českým dabingom vo filmoch vysielaných slovenskými televíziami, ale aj 
premietaných v slovenských kinách.  
11 Tento výsledok súvisí s preferenciou nárečia u respondentov najstarších vekových kategórií. 
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faktorov. Vykonávanie určitej profesie „obsahuje vymezení vůči ostatním složkám struktury 

práce a zaměstnání z hlediska prestiže, moci a příjmů, souvisí s kategorií sociální stratifikace“ 

(Velký sociologický slovník, 1996, s. 852), preto sa nazdávame, že práve v kategórii 

zamestnania sa odhaľuje sociálna štruktúra respondentov, ktorá je jedným z podstatných 

faktorov pri ich kategorizácii. Typ pracovného prostredia je popri domácom prostredí najviac 

určujúcim z hľadiska jazykových vplyvov.  

Predpokladali sme, že o dodržiavanie pravopisných pravidiel a určitého stupňa 

jazykovej kultúry sa budú usilovať najmä respondenti, ktorých zamestnanie si vyžaduje 

kontakt s ľuďmi, resp. sú v určitom zmysle považovaní za autority (napr. učitelia, úradníci 

a pod.). Tento predpoklad sa však na základe výsledkov z dotazníka nepotvrdil, pretože práve 

zamestnanci v administratíve, službách a školstve sa zaradili do horšieho priemeru. 

Pracovníci v priemysle často používajú bohemizmy a najviac ortografických chýb robia 

nezamestnaní13.  

 

5 Dĺžka pôsobenia miestneho jazyka na respondenta 

Cieľom otázky Ako dlho bývate v Kalši? bolo zistiť, ako dlho je daný respondent 

členom jazykového spoločenstva obce Kalša a ako vplýva dĺžka pôsobenia tohto spoločenstva 

na znalosť ortografických noriem a úroveň jazykovej kultúry Kalšanov. 

Výsledky, ktoré vyplynuli z analýzy dotazníkových otázok, sú značne rozkolísané 

a nesystémové: v niektorých prípadoch platí, že čím dlhšie je respondent členom jazykového 

spoločenstva v obci Kalša, tým robí menej chýb (napr. v prípade prastarí/prastarý rodičia), 

v iných prípadoch je to naopak (napr. oslava štyridsiatych/štyridsiatich narodenín). Môžeme 

teda konštatovať, že kritérium dĺžky pôsobenia miestneho jazyka na respondenta nie je pri 

výskume jazyka relevantné, nie je však s podobou miestneho jazyka úplne nesúvisiace, 

pretože dĺžka pobytu v Kalši vplýva na výber variety hovorovej podoby jazyka.14  

 

6 Pravidelný kontakt s inými jazykovými spoločenstvami 

Relevantným faktorom pri skúmaní jazykovej situácie v obci Kalša je prítomnosť, 

resp. neprítomnosť pravidelného styku s inými jazykovými spoločenstvami. Takýto kontakt 

sme predpokladali u mladšej kategórie respondentov (študenti) a respondentov 

                                                                                                                                                         
12 Aj tento záver súvisí s preferenciou nárečia u respondentov najstarších vekových kategórií, pretože 
v miestnom nárečí (a všeobecne vo východoslovenských nárečiach) chýba kvantita.  
13 Tento výsledok súvisí aj s tým, že ani jeden nezamestnaný respondent nebol vysokoškolsky vzdelaný. 
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v produktívnom veku, ktorí sú nútení cestovať za prácou. Empiricky aj na základe dotazníka 

konštatujeme, že väčšina respondentov majúca pravidelný kontakt s inými jazykovými 

spoločenstvami pravidelne cestuje do Košíc. „Obyvatelia mesta […] nasycujú verbálnu 

komunikáciu aj prvkami, zložkami a mechanizmami príslušných regionálnych nárečí, 

rozličných sociálnych dialektov a inojazykových sústav“ (Patráš, 1997, s. 43).  

Vychádzali sme z hypotézy, že ak je človek konfrontovaný s inými jazykovými 

prvkami, s rôznymi miestnymi normami a jazykovými zvykmi, je nútený zaoberať sa 

podobou vlastného jazyka, skúmať, čo je spisovnejšie, a vybrať si variant, ktorý bude 

používať. Výsledky získané z analýzy dotazníka tento predpoklad potvrdzujú: pravidelné 

kontakty s inými jazykovými spoločenstvami pozitívne vplývajú na dodržiavanie 

pravopisných noriem a na úroveň jazykovej kultúry15. 

 

 

                                                                                                                                                         
14 Takmer všetci respondenti, ktorí sú členmi jazykového spoločenstva obce Kalša viac ako 21 rokov, preferujú 
nárečie. 
15 Na tomto mieste sa znova ukazuje úzka prepojenosť a interakcia medzi jednotlivými kritériami výskumu: 
takmer všetci respondenti, ktorí uviedli, že nemajú pravidelný kontakt s inými jazykovými spoločenstvami, 
patria zároveň do skupiny dôchodcov alebo nezamestnaných. 
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7 Vierovyznanie 

Vierovyznanie16 sme tiež považovali za dôležitý faktor pri skúmaní jazykovej situácie 

v Kalši, pretože aj používanie iných bohoslužobných jazykov môže mať vplyv na celkové 

jazykové správanie respondentov. Rímskokatolícke bohoslužby sa konajú v slovenskom 

jazyku, preto práve u respondentov hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi predpokladáme 

vplyv vierovyznania za najmenej dôležitý. Príležitostné gréckokatolícke liturgie sa však 

konajú v cirkevnej slovančine a bohoslužby reformovanej cirkvi sa odohrávajú najprv po 

maďarsky, potom po slovensky. Preto v prípade respondentov hlásiacich sa ku 

gréckokatolíckej a reformovanej cirkvi môžeme predpokladať vplyv liturgického jazyka na 

znalosť ortografických noriem a úroveň jazykovej kultúry. 

Katolíci západného obradu robia najviac chýb pri písaní slov osobitne alebo dovedna, 

gréckokatolíci robia najviac chýb pri písaní i/y, resp. í/ý a dva/dve. Reformovaní veriaci robia 

najviac chýb pri výbere správnej syntaktickej konštrukcie, pri odhaľovaní znelostnej 

neutralizácie a určovaní rodu slov. Podľa Sabola (2007, s. 92) v protiklade maďarčiny 

a slovenčiny spôsobujú hovoriacim najväčšie ťažkosti tie javy, ktoré sú v danom 

typologickom protiklade najprotichodnejšie (flexia, aglutinácia), napr. kategória rodu. 

V našom výskume sa ukázalo, že až 71,4 % reformovaných veriacich používa nesprávny tvar 

špajz namiesto špajza a 57,1 % týchto respondentov používa tvar snímok namiesto snímka. 

 

8 Preferencia variety hovorovej podoby jazyka 

Pri poslednom kritériu skúmania jazykovej situácie v obci Kalša sa opierame o teóriu, 

že k základným systémovým varietam súčasnej slovenčiny patrí spisovný jazyk a nárečia, 

ostatné variety sa utvárajú medzi nimi. Kačala (1993, s. 321) hovorí, že „pre vlastnú jazykovú 

dimenziu jazykovej situácie na Slovensku má základný význam poznatok, že slovenský 

národný jazyk predstavuje diasystém, ktorého základné prvky, tzv. existenčné formy, tvorí 

spisovný jazyk a súbor miestnych nárečí.“ Podľa Slančovej a Sokolovej (1997, s. 218) síce 

„jazyková situácia na východnom Slovensku nezodpovedá dichotomickému chápaniu 

stratifikácie národného jazyka (spisovný jazyk – nárečie)“, napriek tomu sme sa 

v dotazníkovej časti museli uskromniť s týmito základnými varietami, keďže sme 

nepredpokladali, že by sa respondenti v týchto problémoch orientovali a dokázali rozlíšiť 

spisovnú varietu od štandardnej, resp. subštandardnej variety. Okrem nich existujú 

                                                 
16 Do prieskumu sa zapojilo 104 katolíkov západného obradu, 32 gréckokatolíkov a 7 príslušníkov 
Reformovanej cirkvi Jána Kalvína. Malý počet reformovaných respondentov odráža malé percento príslušníkov 
tejto cirkvi, keďže siedmi opýtaní tvoria až 36,8 % tejto konfesionálnej skupiny v obci Kalša. 
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v národnom jazyku aj nesystémové sociálne viazané semivariety, medzi ktoré patria napr. 

profesionalizmy a slang (Slančová – Sokolová, 1994, s. 225 – 227). „Hovoriaci môže 

,nasadiť’ svoj prejav do jednej z týchto variet a môže pritom dôjsť aj k zmene kódu (,code-

switching‘)“ (Ondrejovič, 2008, s. 223). V otázke preferencie variety hovorovej podoby 

jazyka17 si mohli respondenti vybrať medzi spisovnou formou, nárečím, špecifickými 

semivarietami jazyka alebo kombináciou týchto foriem v závislosti od druhého 

komunikačného partnera. 

Napriek tomu, že respondenti, ktorí z variet hovorovej podoby jazyka preferujú 

spisovnú slovenčinu, v mnohých prípadoch vykázali značnú chybovosť, v porovnaní 

s respondentmi preferujúcimi iné variety je chybovosť najmenšia. Dotazníkový výskum nás 

presvedčil o tom, že mnohí respondenti sa len nazdávajú, že forma, ktorou komunikujú, je 

spisovný jazyk, a ide skôr o štandardnú, resp. subštandardnú varietu. Mnoho chýb robia 

používatelia nárečia aj tí, ktorí prepínajú medzi viacerými varietami hovorovej podoby 

jazyka. Ukázalo sa tiež, že rozhodujúcim faktorom pre voľbu príslušnej variety je adresát 

komunikácie a že nárečie v pôvodnej podobe sa vytráca, pretože je strednou generáciou 

považované za neprestížne18. 

 

Najviac chybové prípady ortografie a jazykovej kultúry 

V ortografickej časti sme pozornosť venovali najmä problematike písania i/y, resp. í/ý, 

slov osobitne alebo dovedna, malých alebo veľkých začiatočných písmen, dlhých alebo 

krátkych vokálov a rozpoznávaniu znelostnej neutralizácie. V časti venovanej jazykovej 

kultúre sme sa zamerali na používanie bohemizmov, rozlišovanie dva/dve, výber správneho 

pozičného variantu, určenie rodu, správnej syntaktickej väzby, spisovného tvaru slova a na 

správne vykanie. Z ortografickej časti robilo najviac ťažkostí správne písanie malých 

a veľkých písmen v spojení Ulica mieru (66,7 % respondentov), v časti týkajúcej sa jazykovej 

kultúry robili respondenti najviac chýb pri spojení ženy ostali samy (90,3 % respondentov). 

Oba tieto prípady spája fakt, že sa v nich respondenti museli rozhodovať medzi viac ako 

dvomi alternatívami. 

 

                                                 
17 Hovoríme o hovorovej podobe jazyka, pretože skúmame preferenciu variety v súkromnom styku. 
18 Respondenti v produktívnom veku, ktorí uviedli, že prepínajú medzi spisovnou slovenčinou a nárečím, 
používajú nárečie len v styku so svojimi rodičmi a všeobecne so staršími adresátmi, pri komunikácii s deťmi, 
resp. mladšou generáciou sa pokúšajú rozprávať spisovne.  
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Záver 

  V príspevku sme opísali jazykovú situáciu v obci Kalša na základe jednotlivých 

kritérií skúmania a pokúsili sme sa interpretovať niektoré výsledky vyplývajúce z analýzy 

dotazníka a audionahrávky. Okrem kritérií pohlavie a dĺžka pôsobenia miestneho jazyka na 

respondenta sa všetky kritériá ukázali pri výskume podoby miestneho jazyka ako relevantné. 

Mnohé kritériá sú vo vzájomnej interakcii a spoločne ovplyvňujú podobu miestneho jazyka. 
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DDoottaazznnííkk  
  

11..  ččaassťť  
 
Pohlavie 
 žena   muž 
 
Vek 
 14 – 19   20 – 25   26 – 35   36 – 45   
 46 – 60    61 – 70   70 a viac 
 
Dosiahnuté vzdelanie 
 ZŠ       SŠ bez maturity  
 SŠ s maturitou     VŠ 
 
Zamestnanie 
 priemysel      administratíva 
 školstvo      služby 
 na dôchodku     
 nezamestnaný/á 
 iné   .................................................................................................................. 
 
Ako dlho bývate v Kalši? 
 0 – 3 roky  V akom meste/obci ste bývali predtým? ................................................. 
 4 – 10 rokov 
 11 – 20 rokov 
 21 a viac rokov 
 
Cestujete pravidelne (do školy, do zamestnania atď.) do iného mesta/obce? 
 nie    
 áno  Do akého mesta/obce? ........................................................................................ 
 
 
Vierovyznanie  
 rímskokatolícke 
 gréckokatolícke 
 reformované 
 iná cirkev 
 bez vyznania 
 
V súkromnom styku sa dorozumievate prevažne: 
 spisovnou slovenčinou   
 nárečím 
 špecifickým jazykom (slang, profesionalizmy atď.) 
 spisovnou slovenčinou, nárečím aj špecifickým jazykom podľa toho, s kým komunikujem 
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 Nárečím, keď komunikujem s .......................................................................................... 
 Spisovnou slovenčinou, keď komunikujem s 
................................................................... 
 Špecifickým jazykom, keď komunikujem s .....................................................................
 

22..  ččaassťť  
 
 
Vyberte variant, ktorý by ste v písomnom prejave skôr použili: 
 
 prastarý rodičia 
 prastarí rodičia 
  
 sto krát 
 stokrát 
  
 s naším synom 
 s našim synom 
  
 visutá lanovka 
 vysutá lanovka 
  
 Vianočné sviatky 
 vianočné sviatky 
  
 blískať sa 
 blýskať sa 
  
 v októbry 
 v októbri 
  
 sudkiňa 
 sudkyňa 
  
 s Košíc 
 z Košíc 
  
 dvadsiateho štvrtého 
 dvadsiatehoštvrtého 
  
 pytliak 
 pitliak 
  
 matkina náušnica 
 matkyna náušnica 
  
 ulica mieru 
 Ulica mieru 
 ulica Mieru 
 Ulica Mieru 

  
  
 Francúzske zemiaky 
 francúzske zemiaky 
  
 z krvy 
 z krvi 
  
 Slanské Nové Mesto 
 Slanské nové Mesto 
 Slanské nové mesto 
  
 dedičstvo otcou 
 dedičstvo otcov 
  
 po odznení piesní 
 po odznení piesni 
  
 oslava štyridsiatich narodenín 
 oslava štyridsiatych narodenín 
 
 Štúrovci 
 štúrovci 
 
 zívať od únavy 
 zývať od únavy 
 
 v Kórei 
 v Kórey 
 
 manažér 
 manager 
 
 východoslovenský 
 východo-slovenský  
 
 pyskaté dievča 
 piskaté dievča 
 
 s obchodmy 
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 s obchodmi  
  

  
  

  
  

33..  ččaassťť    
  

 
Vyberte variant, ktorý by ste v ústnom prejave skôr použili: 
 
 Kam ideš? 
 Kde ideš? 
 
 prádlo 
 bielizeň 
 
 dva deti 
 dve deti 
 
 špajza 
 špajz 
 
 Ženy ostali samé 
 Ženy ostali sami 
 Ženy ostali samy 
 
 Mohli by ste mi poradiť? 
 Mohla by ste mi poradiť? 
 
 pečiatka 
 razítko 
 
 škatuľa 
 krabica 
 
 Je o päť minút dvanásť hodín. 
 Je za päť minút dvanásť hodín. 
 
 snímok 
 snímka 
 
 rasca 
 kmín 
 
 chápem tomu 
 chápem to 
 
 kelímok 
 téglik 
 
 Nič mi nenapadá. 

 Nič ma nenapadá. 
 
 predsedkyňa 
 predsedníčka 
 
 pomazánka 
 nátierka 
 
 dojčiť 
 kojiť 
 
 desať vajíčok 
 desať vajíčiek 
 
 dve chleby  
 dva chleby 
 
 bolo mi zima 
 bola mi zima 
 
 viacej 
 viac 
 
 rožok 
 rohlík 
 
 kľud 
 pokoj 
 
 otvoriť 
 zahájiť 
 
 so študentami 
 so študentmi 
 
 srdcový záchvat 
 srdečný záchvat 
 
 hrať na gitaru 
 hrať na gitare 
 


