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ÚvodÚvodÚvodÚvod    

PPPPri úvahách o téme príspevku na vedecký seminár venovaný ži-
votnému jubileu prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc., som sa usilovala nájsť 
tému, ktorá by bola blízka vedeckým aj ľudským záujmom jubilanta. 
Preto moja voľba padla na problematiku stratifikácie slovenčiny a ko-
munikácie v športe. V príspevku sa usilujem sledovať dve základné 
línie: prispieť k poznaniu jazykovej podoby trénerského mikrosociál-
neho komunikačného registra a prispieť k poznaniu jazykovej situácie 
na východnom Slovensku prostredníctvom komunikácie v špecifickej 
komunikačnej sfére. Metodologické východiská príspevku tvoria dve 
koncepcie, a to koncepcia stratifikácie slovenčiny J. Horeckého roz-
pracovaná v prácach D. Slančovej a M. Sokolovej (1993, 1994, 1995, 
1997, 2011) a koncepcia komunikačného registra, zvlášť komunikač-
ného registra v športovej komunikačnej sfére (porov. Slančová – Slan-
čová, 2010). Stratifikáciu súčasnej slovenčiny predstavenú v citova-
ných prácach chápeme ako kontinuum variet: spisovnej, bežnej štan-
dardnej s troma variantmi, subštandardných variet a nárečovej variety, 
vnútorne štruktúrovanej na nárečové a nadnárečové (interdialektové) 
javy. V uvedenom kontinuu variet sú jeho jednotlivé súčasti geografic-
ky diferencované podľa tradičných dialektových makroareálov. Kon-



Daniela Slančová 
 
 

201 

cepciu (komunikačného) registra sme predstavili po prvýkrát v r. 1999 
(1999a, 1999b), pričom táto koncepcia prešla v našom chápaní tiež 
istým vývojom: V citovaných prácach sme register definovali ako situ-
ačne podmienený spôsob jazykového prejavu spätý s konkrétnym dru-
hom spoločnej činnosti ľudí, … ako pôsob fungovania jazyka v závis-
losti od charakteru činnosti a sociálneho prostredia. Ďalší výskum nás 
postupne viedol k posilneniu sociálneho rozmeru pri definícii pojmu 
(porov. Slančová – Zajacová, 2007). Následné precizovanie registrovej 
koncepcie vo vzťahu k sociálnemu rozmeru registra sme predstavili 
v práci Slančová – Slančová (2010). Za východisko sme si zvolili kon-
cept sociálnej inštitúcie. Sociálna inštitúcia je relatívne stály, v danom 
spoločenstve či v skupine uznávaný súbor predpisov a noriem, obvykle 
formálnych, vrátane predpisov týkajúcich sa sociálnych rolí (Kráľová, 
2007, s. 19).1 Komunikačný priestor príslušný istej sociálnej inštitúcii 
vymedzujeme ako komunikačnú sféru. V príslušných komunikačných 
sférach sa ustálil (viac alebo menej) preferovaný spôsob verbálneho 
(a neverbálneho) správania, ustálilo sa (viac alebo menej), normovalo 
jazykové a parajazykové správanie (porov. aj Slančová, 2000). Konven-
cionalizované jazykové a parajazykové správanie sa ľudí preferované 
v komunikačnej sfére prislúchajúcej sociálnej inštitúcii nazývame 
makrosociálny komunikačný register, ktorý je normovaný makroso-
ciálnymi registrovými normami. Na dynamické aspekty fungovania 
sociálnej inštitúcie, predstavované sociálnymi rolami, ako aj na také 
sociálne javy, ako je sociálny status a sociálna vzdialenosť, sa viaže 
preferované konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie 
sa ľudí, ktoré nazývame mikrosociálny komunikačný register. Mikro-

                                                           
1 V tomto chápaní sa inštitúcia nerovná organizácii. Ak inštitúcia znamená pôsob, akým ľudia 
vykonávajú určitú činnosť, organizácie sú tvorené ľuďmi, ktoré určitú činnosť inštitucionálnym 
spôsobom vykonávajú. Organizácia tak predstavuje sociálny jav alebo útvar založený na plánovi-
tej koordinácii skupinových aktivít, kontinuálne fungujúci v dôsledku deľby práce a hierarchie 
autority a smerujúci k dosiahnutiu spoločného cieľa (porov. Velký sociologický slovník, s. 723).  
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sociálny komunikačný register je normovaný mikrosociálnymi regis-
trovými normami. Komunikácia sa realizuje prostredníctvom svojej 
základnej jednotky, ktorú tvorí text. V ňom sú simultánne prítomné 
verbálne aj neverbálne signály jazykovej štruktúry príslušného jazyka 
a jeho variet, makrosociálnych a mikrosociálnych komunikačných 
registrov, žánrov a (individuálneho) štýlu (porov. aj Slančová – Zaja-
cová, 2007, s. 163).  

V súvislosti so športovou komunikáciou a zástojom trénera v jej 
rámci uvažujeme o nasledujúcej štruktúre2: 

 
sociálna inštitúcia..................[organizácia] klub.......šport 
sociálna rola................................................................ tréner 
 
komunikačná sféra.....................................................športová  
 
makrosociálny............................................................ športový 
komunikačný register................................................ komunikačný 
       register 
mikrosociálny............................................................. trénerský 
 
text (žáner, štýl)......................................................... tréningový/ 
       zápasový dialóg 
 
Teda: Športu ako sociálnej inštitúcii prislúcha športová komunikač-

ná sféra. Preferovaný spôsob jazykového a parajazykového správania 
uplatňovaný v športovej komunikačnej sfére je športový (makrosociál-
ny) komunikačný register. Preferovaný spôsob jazykového a parajazy-
kového správania trénera, ktorý sa ním stáva reprezentatom sociálnej 
roly, je trénerský (mikrosociálny) komunikačný register. Ten sa uplat-

                                                           
2 Podobnú štruktúru možno aplikovať aj v iných komunikačných sférach.  
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ňuje v dvoch základných sledovaných žánroch: tréningovom a zápaso-
vom dialógu, ktoré sa realizujú v konkrétnej komunikačnej situácii 
tréningu a zápasu (bližšie k pojmom šport, tréner, tréning, zápas pozri 
in Slančová – Slančová, 2010).  

 
 

Metóda výskumu aMetóda výskumu aMetóda výskumu aMetóda výskumu a    výskumná vzorkavýskumná vzorkavýskumná vzorkavýskumná vzorka    
Uplatnenie variet hovorenej podoby slovenčiny na východnom 

Slovensku v trénerskom mikrosociálnom komunikačnom registri sme 
pozorovali v rámci komplexného výskumu komunikácie medzi tréne-
rom a hráčmi loptových hier staršieho školského veku. V priebehu 
dvoch sezón sme sa zamerali na zachytenie interakcie trénera a hráčov 
v tréningových jednotkách a zápasoch jedného futbalového, hádzanár-
skeho a volejbalového družstva. Pre každú dyádu (tréner – hráči) sa 
vyhotovil videozáznam piatich kompletných tréningových jednotiek 
a videozáznam piatich zápasov v rámci ligovej súťaže. Okrem toho sa 
rečový prejav trénera zachytával paralelne pomocou diktafónu umies-
tneného na tele trénera. K dispozícii tak boli videonahrávky a audio-
nahrávky 15 tréningov a 15 zápasov – po päť tréningových jednotiek 
a po päť zápasov pre každý šport. Verbálny a neverbálny prejav trénera 
a čiastočne hráčov sa transkriboval pomocou transkripčného a kódova-
cieho systému CHAT systému CHILDES (porov. childes.psy.cmu.edu) 
a následne analyzoval v programe Excel Microsoft Office. Výskumnú 
vzorku tvorili tri náhodne vybrané zápasy a tri náhodne vybrané tré-
ningové jednotky z každého športu. Ich rozsah (tabuľka 1) sme určo-
vali pomocou riadkov transkripčného systému CHAT, zachytávajúcich 
verbálne aj neverbálne prejavy trénerov a hráčov s komentármi3:  

 

                                                           
3 Materiál predstavuje viac ako 300 normostrán textu.  
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Tabuľka 1: analyzovaný materiál: 

Šport (zápasy) súbor počet riadkov 
Šport 

(trénin-
gy) 

sú-
bor 

počet 
riad-
kov 

futbal F1 864 futbal TF1 631 
  F2 889   TF2 2430 
  F3 910   TF3 2034 

hádzaná H1 1158 hádzaná TH1 1166 
  H2 827   TH2 1031 
  H3 1242   TH3 1051 

volejbal V1 545 volejbal TV1 1428 
  V2 956   TV2 903 
  V3 1195   TV3 965 
    8586   11639 

 
Čo sa týka sociologických údajov trénerov, išlo o mužov vo veku 34 

– 40 rokov, narodených a vyrastajúcich v mestskom prostredí východ-
ného Slovenska, vysokoškolsky vzdelaných, ktorí mali popri prvej 
vysokej škole absolvované aj špecializované vysokoškolské vzdelanie 
trénerského zamerania, s trénerskou praxou 9 – 15 rokov.  

 
Tabuľka 2: Demografická charakteristika vzorky trénerov 
Šport Vek Vzdelanie Prax Prostredie 
futbal 34 vysokoškolské 

učiteľstvo 
(PaedDr.) 
+ trénerské 

15 rokov mesto na vý-
chodnom Slo-
vensku 

hádzaná 38 vysokoškolské 
manažment 
+ trénerské 

9 rokov mesto na vý-
chodnom Slo-
vensku 

volejbal 40 vysokoškolské 
učiteľstvo 
+ trénerské 

9 rokov mesto na vý-
chodnom Slo-
vensku 

 
 



Daniela Slančová 
 
 

205 

Transkribovaný materiál v opore o zvukovú nahrávku sme podrobi-
li analýze na základe definícií a opisu variet hovorenej podoby sloven-
činy na východnom Slovensku podľa Slančová – Sokolová, 2011, a to 
z hľadiska výslovnostných, gramatických, lexikálnych javov, ako aj 
z hľadiska dynamiky variet v zmysle ich striedania a zmien používania 
v tréningovom a zápasovom dialógu. Usilovali sme sa teda zistiť, akú 
varietu, resp. aké variety používajú tréneri vo svojom jazykovom pre-
jave a ktoré faktory vplývajú na dynamiku variet.  

 
 

Výsledky aVýsledky aVýsledky aVýsledky a    diskusiadiskusiadiskusiadiskusia    
Analýza materiálu potvrdila fakt, ktorý sme konštatovali vo vzťahu 

k iným komunikačným sféram (porov. Slančová – Chabaľová, 1993, 
Slančová – Sokolová, 1994, 2011), totiž, že v konkrétnej komunikačnej 
situácii hovoriaci „nasadí“ svoj verbálny prejav do jednej z variet, pri-
čom v priebehu komunikácie toto nasadenie môže meniť. Tréneri „na-
sadzujú“ svoj rečový prejav v rámci bežnej štandardnej variety blízkej 
spisovnej podobe hovorenej slovenčiny, resp. východoslovenskému 
variantu bežnej štandardnej variety. Najvýraznejšie znaky, ktoré cha-
rakterizujú základnú polohu rečového prejavu trénerov ako „nasade-
nie“ v rámci bežnej štandardnej variety (jej východoslovenského va-
riantu), nie sú zastúpené absolútne, ale sú pozorovateľné ako variant-
né.    Variantnosť je charakteristická aj na úrovni celých výpovedí. Mô-
žeme si ju všimnúť na nasledujúcich príkladoch: (i) a: to vy také jak 
z lipanskej ste dvaja buli jak z lipanskej ste boli (FT)4. Tesne za sebou 
nasledujú dve výpovede, pričom v prvej výpovedi sú pozorovateľné 
znaky východoslovenskej subštandardnej variety (elipsa spony byť, 
neživotný tvar plurálu zámena taký, tvar slovesa byť v préterite 
v podobe buli) a celoslovenskej podoby bežnej štandardnej variety (jak, 
                                                           
4 Vysvetlenie skratiek: F: futbalový tréner, H: hádzanársky tréner, V: volejbalový tréner, T: 
tréningový dialóg, Z: zápasový dialóg.  
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lipanskej), v druhej výpovedi znaky celoslovenskej podoby bežnej 
štandardnej variety (jak, lipanskej); (ii) Rišovi furt dačo je si všimni 
furt furt mu daco je furt ho trápi da(čo) a potom furt si všimaj (HZ) 
v komunikácii so svojím asistentom. Do variantného vzťahu vstupuje 
spisovné všimni si a štandardné všimaj, ako aj spisovné dačo a nárečové 
daco, takže výpovede sa plynulo pohybujú v oblasti východosloven-
ského variantu bežnej štandardnej variety (Rišovi furt dačo je si všim-
ni), následne východoslovenskej subštandardnej variety (furt mu daco 
je) a späť k východoslovenskému variantu bežnej štandardnej variety 
furt ho trápi da(čo) a potom furt si všimaj). 

V ďalšej časti enumeratívne poukážeme na jazykové javy pozorova-
teľné v rečovom prejave trénerov5 v zápasovom a tréningovom dialó-
gu, na základe ktorých je možné ich jazykový prejav varietovo charak-
terizovať ako východoslovenský variant bežnej štandardnej variety 
slovenčiny, a poukážeme na dynamiku ich výskytu ovplyvnenú viace-
rými činiteľmi.  

Výslovnostné javy: pozorovali sme rozkolísanú výslovnosť dlhých 
samohlások v prospech skracovania, predlžovanie krátkych samohlá-
sok v prízvučných slabikách (kríženie kvantity a prízvuku), posunutý 
prízvuk, výraznú výslovnosť -i-ového elementu diftongov po perni-
ciach a r [f porjatku], redukciu -i-ového elementu diftongov: (zobe-
rem) a u-ového polovokálu pri [uo]: pojdeš, nepojde, možeš, pomož, 
moj, koš, dojdeš; nahrádzanie hlásky j hláskou n v slove vyjde – vynďe; 
výslovnosť kto ako [gdo]; zjednodušovanie konsonantických skupín; 

                                                           
5 V prevažnej väčšine ide o javy pozorovateľné u všetkých troch trénerov. Jednoliatosť trénerské-
ho mikrosociálneho komunikačného registra a prediktabilita výskytu charakteristických registro-
vých znakov je napriek individuálnym rozdielom vysoká, čo sa odráža aj v jeho varietovej cha-
rakteristike. Porov. výpovede trénerov V a H: (iii) a ty pff buchta oni za jedna prihraju dzik rana 
do ihriska (V); (iv) poviem do peťky a ty dzik rovno na libera (V); (v) Stano jeho systém hry 
dostane loptu dzik vystrelí (H).  
 Explicitne upozorňujeme na tie javy, ktoré sme pozorovali len u jedného, resp. dvoch tréne-
rov.  
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výslovnosť skupiny šť ako šč (len F); vynechávanie iniciálového d, k 
v slovách (d)neska, (k)ďe; vynechávanie iniciálového v v slove 
(v)stavaj (V); rozkolísanosť v realizácii znelostnej asimilácie; výslov-
nosť tie ako [ťje] (F); výslovnosť predložiek s, so pred osobnými záme-
nami ako [zo mnou, z ňím, z vami] (F, H); rozkolísanú výslovnosť l/ľ 
(šľapem, šlapem).  

Gramatické javy: okrem V sme pozorovali používanie vokatívnych 
exponentov (Luki, Kali (nom. sg. Kalo), Tibi, Vladi, Joži, Jopi (nom. sg. 
Jopo), Riši, Tome, Hire (nom. sg. Hiro), Filipku, Matejku, Vlaďu); kolí-
sanie tvarov s kongruenciou a bez kongruencie pri číslovke dve/dva: 
dva šance, dva striedania (V, F), spájanie čísloviek od päť vyššie s nom. 
pl: dvesto lopty, päť útočné vlny, desať dotyky (F, H); variantné použí-
vanie tvarov hraje/hrá (často aj v replikách nasledujúcich bezprostred-
ne za sebou), ďalej tvarov možme, možte, neni, trebalo. 

Zo syntaktických javov sa pravidelne vyskytovala elipsa spony byť: 
ó Ďoďo zranený; on taký nevinný; vynechávanie relačnej morfémy 
v tvaroch indikatívu préterita: ja im nehovoril (F). 

Z lexikálnych javov sa v reči trénerov pravidelne vyskytovali hovo-
rové slová: makať, polka (=polovica); bohemizmy: adjektívum blbý 
a jeho deriváty; substantívum kľud a jeho deriváty6, anglicizmy: okej, 
džampuj; interdialektizmy: jak/jaký/jako/jakeby, jakože, no šak, ta (aj 
v spojeniach: no ta, ta ne?, ta čo si), taže, abo, bo (=lebo), kus (=trocha), 
furt, žeby (=aby), toten, kukaj tu, zrob/zrobime, do teho, skorej, sta-
maď, dzik; resp. uprednostňovanie tých podôb spisovných lexém, kto-
ré sú zhodné s interdialektom: vokalizovaná prepozícia ku, hej preva-
žujúce nad áno, neurčité zámená s elementom da-: dačo, dajaký, zá-
meno kde vo vzťažnej funkcii): teraz ju daj tam kde chceš. 

Charakter trénerského mikrosociálneho komunikačného registra 
ako realizovaný bežnou štandardnou varietou (príp. na východnom 

                                                           
6 V celom materiáli sme ani raz nezaznamenali substantívum pokoj a jeho deriváty.  
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Slovensku jej východoslovenským variantom) určujú aj registrovo mo-
tivovné lexémy.7 Ide o slovotvorne motivované univerbizované profe-
sionalizmy: ačko, bečko, desina, devina, dvojak, hlavička, klepačka, 
klikovať, kraťas, osobka, prekladačka, rozlišky, sedma, streďák, štan-
dardka, tajpovačka, treningovka, učko, utočka, zapasovka; trunkáciou 
tvorené profesionalizmy: nahra, penal; slangizmy: bago, buchta, plach-
ta, a to aj deminutívne: badžko, centrík, loptička, remízka, setík a viac-
slovné: dať lajnu, nahrať za jedna, predať hráča, urobiť hráča; registro-
vo motivované interdialektizmy: čapka (druh útočného úderu), bočak, 
hartak, ľaping (pomenovania kopacích techník), nedochodka (prihráv-
ka, ktorá sa nedostala k spoluhráčovi), vinkeľ (roh bránky); argotizmy, 
ku ktorým patria pomenovania herných kombinácií: jugo (napr. v spo-
jení postav jugo), foksy, kalap. Registrovo motivované je zastúpenie 
niektorých slovesných lexém a preferenčné využívanie niektorých 
slovesných tvarov. Ide predovšetkým o tvary a deriváty slovesa makať: 
maknuté, namakaný, maknúť (makni), zmaknúť; ako aj to, že v 2. os. 
sg. imperatívu sa dáva prednosť tvarom nedokonavých slovies: davaj,8 
makaj, klepaj, (v)stavaj, behaj, šľapaj.  

Jednotlivé opisované javy sa často kumulujú v jednej výpovedi: 
a nečumím furt na to hore na toten balkón tam sa pozeraj abo na mňa 
(VZ); už vám musí ťuknúť aha coška nedobre (VT); a vidíte vidíte jaki 
sme kockati (FT), dobre Jano najbližšie jak bude pojdeme hej hej naj-
bližšie abo možeme aj teraz (FZ); Leši šak sa prebator preboha (HZ), ta 
tu daj hore alebo dole vinkeľ (HZ) 

Na základe výskytu jednotlivých jazykových javov, ich frekvencie 
a kumulácie v rečovom prejave trénera je celková charakteristika rea-
                                                           
7 K registrovej motivácii porov. Ološtiak, 2010, 2011. M. Ološtiak (2011, s. 273) zdôrazňuje, že 
„situačná podmienenosť sa môže týkať všetkých typov lexém; v KR (komunikačnom registri – 
pozn. D.S.) vedľa seba môžu fungovať spisovné i nespisovné výrazy, odborné termíny, slangizmy, 
profesionalizmy, argotizmy či dialektizmy“. 
8 Forma imperatívu davaj (vždy s krátkym a) je vo väčšine svojich použití, najmä vo výpovediach 
s komunikačnou funkciou povel interjekcionalizovaná. 
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lizácie trénerského registra vzhľadom na využitie variet určovaná via-
cerými okolnosťami.  

Predovšetkým je to idiolekt a celkový individuálny personálny štýl 
jednotlivých trénerov.9 Najbližšie k spisovnému prejavu, resp. celoslo-
venskej štandardnej variete má rečový prejav trénera H, od spisovného 
prejavu sa mierne vzďaľuje rečový prejav trénera V, ktorého rečový 
prejav je charakteristický rovnomerným rozložením prvkov štandard-
nej variety s posilnením prvkov negatívnej expresivity prostredníc-
tvom tabuizovanej lexiky a subštandardných javov (využitie interdia-
lektizmov). Najvýraznejšie je východoslovenský variant štandardnej 
variety prítomný v prejave trénera F.  

Ďalej je to charakter komunikačnej situácie. Odklon od spisovnej 
variety je výraznejší v zápasovom než v tréningovom dialógu. Príčinu 
vidíme v tom, že v zápase je tréner výraznejšie citovo zaangažovaný. 
Napriek tomu, že išlo o mládežnícke družstvá, patriace v jednotlivých 
športoch vo svojej kategórií k slovenskej špičke10 a v čase výskumu 
obsadili popredné priečky v najvyšších slovenských súťažiach, tréner 
zápas svojich zverencov prežíva s výraznejšou citovou zaangažovanos-
ťou, než sa to deje počas tréningu.11 Možno to vidieť na realizácii ko-
munikačnej funkcie emocionálny komentár v rečovom prejave trénera 
H: v tréningovom dialógu sa táto komunikačná funkcia realizovala 
nasledujúcimi prostriedkami: ejha, no, aha, pánabeka, kurníkšopa, čo 
je?, už mám toho dosť; v zápasovom dialógu je možné pozorovať zvý-

                                                           
9 Idiolekt chápeme ako súhrn jazykových prostriedkov charakteristických pre jedného autora; 
individuálny personálny štýl chápeme ako zovšeobecnené individuálne štýlové znaky podmiene-
né takou konfiguráciou /konfiguráciami štylém, ktoré sú príznačné pre jazykové prejavy tvorcu 
textu (porov. Slančová, 2007), pričom realizácia štylémy je možná nielen jazykovými, ale aj 
nejazykovými prostriedkami (porov. Slančová, 2006, 2011). 
10 Na tomto mieste by sme rady vyslovili poďakovanie športovým klubom, trénerom a hráčom 
družstiev staršieho školského veku 1. FC Tatran Prešov (futbal), Tatrana Prešov (hádzaná) a VK 
Chemes Humenné (volejbal). 
11 O tzv. „filozofii“ víťazstva v trénerskej práci porov. napr. in: Martens, 2006. 
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šenú negatívnu expresivitu použitých prostriedkov: ejha, ježišukriste, 
božemôj, ježišmárija, preboha, boha, doboha, do piči. 

Odklon od spisovnej variety sa prejavuje výraznejšie v indiviuálnej 
komunikácii s hráčmi než v komunikácii, v ktorej tréner svoje repliky 
adresuje skupine hráčov alebo celému kolektívu. Odklon od spisovnej 
variety sa ďalej výraznejšie prejavuje v komunikácii s členmi realizač-
ného tímu, a to vlastného aj súperovho, keď tréner komunikuje 
s ľuďmi, ktorých dobre pozná. Skrátenie fyzickej a sociálnej vzdiale-
nosti v týchto prípadoch umožňuje uvoľnenie jazykového prejavu 
v zmysle využitia menej formálnej registra a v jeho rámci menej pre-
stížnej variety jazyka. V týchto prípadoch dochádza k javu, na ktorý 
môžeme aplikovať termín prepínanie kódu. Podobne k prepínaniu 
kódu dochádza v autokomunikácii, keď tréner viac alebo menej emo-
tívne komentuje dianie, ale rečový prejav nie je určený komunikač-
ným partnerom, ide o egocentrickú reč, čo nasvedčuje aj slabá intenzi-
ta hlasu, ktorou je rečový prejav realizovaný.12 

Napokon, dynamika kódu je podmienená pragmaticky v zmysle 
ovplyvnenia komunikačnou funkciou výpovede. U trénerov H a V sme 
pozorovali používanie prvkov východoslovenskej subštandardnej va-
riety viac vo výpovediach s negatívne hodnotiacou komunikačnou 
funkciou, teda kritika, napomenutie, negatívny emocionálny komen-
tár, odmietanie činnosti, výčitka. U trénera V aj vzhľadom na jeho 
individuálny personálny štýl bol diapazón komunikačných funkcií, 
v ktorých sa výraznejšie realizoval východoslovenský variant bežnej 
štandardnej variety, širší; realizoval sa aj vo výpovediach s komuni-
kačnou funkciou inštrukcia, motivácia, pobádanie, upozornenie, vy-
svetlenie. Podobne u trénera F, znova v súvislosti s jeho idiolektom, 
nastáva výraznejší posun až k východoslovenskej subštandardnej varie-

                                                           
12 Citlivý diktafón však zachytil aj tieto jazykové prejavy trénerov. 
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te aj vo výpovediach s ďalšími komunikačnými funkciami, napr. s ko-
munikačnou funkciou analýza.  

 
 

ZáveryZáveryZáveryZávery    
Analýza materiálu zo športovej komunikačnej sféry, vychádzajúca 

z koncepcie varietovej stratifikácie jazyka a koncepcie registrov, pri-
spela k poznaniu jazykovej situácie na východnom Slovensku. Dom-
nievame sa, že vzhľadom na demografické údaje trénerov a v rámci 
športovej komunikačnej sféry na ich vysoký sociálny status, vychádza-
júci zo vzdelania, trénerskej praxe a športových úspechov, sú údaje 
o používaní nespisovných variet v polooficiálnych komunikačných 
situáciách, ktoré reprezentuje tréningový a zápasový dialóg, dostatoč-
ne relevantné na to, aby charakterizovali spôsob fungovania variet 
v medzipriestore medzi spisovnou a nárečovou varietou na východ-
nom Slovensku. Analýza materiálu ďalej dokázala, že pozorovaní tré-
neri aj z hľadiska varietovej charakteristiky využívali taký jazykový 
prejav, ktorý zodpovedal ich sociálnej role. Podľa A. Sekota (2008, 
s. 69 – 70) tréner loptových kolektívnych hier predstavuje výrazne 
vyprofilovanú sociálnu rolu; je osobou, ktorá stojí na čele tímu, vedie 
ho k plneniu úloh, motivuje, podieľa sa na vytváraní sociálnych vä-
zieb, usmerňuje, modifikuje úlohy, prijíma zodpovednosť za výsledky. 
Je teda formálnym aj pedagogickým vodcom. V rečovom prejave tré-
nerov dochádza totiž k zmene kódu smerom k socioštylisticky nižším 
varietam predovšetkým v zmenenej komunikačnej situácii, ktorá má 
menej verejný charakter. Ide napr. o individuálnu komunikáciu 
s hráčmi, komunikáciu s členmi realizačného tímu, s rozhodcom, 
v súkromnom telefonickom rozhovore, teda nie vtedy, keď tréner ko-
munikuje s družstvom ako celkom. Napokon sa domnievame, že naša 
analýza dokázala, že stratifikačný model súčasnej slovenčiny rozpraco-
vaný v prácach D. Slančovej a M. Sokolovej sa ukázal ako nosná kon-
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cepcia aj pri sociolingvistickej analýze trénerského mikrosociálneho 
komunikačného registra realizovaného v inštitucionálnej športovej 
komunikácii. 
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Varieties of spoken Slovak in Eastern Slovakia in coach microVarieties of spoken Slovak in Eastern Slovakia in coach microVarieties of spoken Slovak in Eastern Slovakia in coach microVarieties of spoken Slovak in Eastern Slovakia in coach micro----social social social social     

commcommcommcommuuuunicative registernicative registernicative registernicative register    
 
The paper as a part of broader research of the coach register focuses on the two 
main aims: to contribute to the description of the coach register, and to contribute 
to the knowledge of the linguistic situation in Eastern Slovakia. It is based on 
two methodological concepts: the concept of the stratification of spoken Slovak, 
postulated by J. Horecký and elaborated by Slančová and Sokolová, and the 
concept of communicative register, based on the foreign sources and adapted to 
Slovak linguistic situation mostly by Slančová. The research is based on the 
transcribed speech of three coaches in communication with young players of 
older school age in three ball-games (football, handball, volleyball) during three 
training units and three games (9 training units and 9 games as a whole). It 
describes the linguistic phenomena (pronunciation, grammar, lexicon, including 
the register-motivated lexicon), which enable the author to postulate the coaches´ 
speech as realized by the eastern-Slovak variant of the common standard variety 
of spoken Slovak language. The code-shifting and code-switching (from codified 
standard variety to common standard variety and sub-standard variety) is caused 
by the idiolect and individual personal style of every coach, by the 
communicative situation, and pragmatically, by the communicative functions of 
the utterances.    
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