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„Kraso“ v jazyku 

(Osobitosti krasokorčuliarskeho registra v slovenčine) 

 

Jana WACHTARCZYKOVÁ 
 
 
Abstrakt 
Príspevok je venovaný špecifickým javom krasokorčuliarskeho registra v slovenčine. Svojráz-
nym je pre slovenčinu (a češtinu) samotné pomenovanie, do ktorého sa premieta motív krá-
sy na rozdiel od pomenovaní krasokorčuľovania v iných jazykoch, kde je v pomenovaní zafi-
xovaný motív umeleckosti, napr. fr. patinage artistique, nór. kunstløp alebo motív figuratív-
nosti (angl. figure skating, rus. фигурное катание, poľ. łyżwiarstwo figurowe). Inou zaují-
mavosťou je tiež skracovanie krasokorčuľovania rečovej praxi na „kraso“ ako abreviačný mo-
tivát so substantívnou a adjektívnou platnosťou.  
Autorka v rámci krasokorčuliarskeho registra identifikuje 3 pomenovacie schémy, ktoré od-
lišným spôsobom pomenúvajú tie isté javy – figúry na ľade. 1. v reálnej komunikácii v trénin-
govom procese sa dominantne uplatňujú ikonické jazykové znaky, metaforická lexika (bo-
cian, cibuľky...). 2. V metaliteratúre o krasokorčuľovaní sa viac uplatňujú opisné pomenova-
cie schémy (combination spin with change foot). 3. Pri súťažiach sa používajú hodnotiace 
schémy vypracované ISU (International Skate Union), ktoré pozostávajú zo skratiek pre každý 
prvok jazdy. Tieto tri schémy koexistujú, prelínajú sa a uplatňujú v závislosti od komunikačnej 
situácie.  
Z hľadiska účastníkov komunikácie autorka rozlišuje autostereotyp a autostereotypnú (vnú-
tornú) komunikáciu, ktorá je jadrom verbálnej identity krasokorčuliarskeho registra a preja-
vuje sa najmä v komunikácii aktívnych športovcov a trénera. Heterostereotyp predstavuje 
obraz, aký majú o krasokorčuľovaní diváci, fanúšikovia, verejnosť a formuje sa najmä pro-
stredníctvom komentovaných športových podujatí v médiách. 
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Úvod 

Hoci pohyb a šport boli vždy organickou súčasťou ľudského života, dôležitou 

sférou sociálnych interakcií, a tým aj priestorom verbálneho diania v každom ľud-
skom spoločenstve, objektom jazykovedných reflexií v slovenskej jazykovede sa 
komunikácia v športe stala len nedávno. O legitimizáciu športového registra či ja-
zyka športu ako predmetu lingvistického záujmu sa zaslúžila práve D. Slančová 
svojimi príspevkami o komunikácii medzi trénerom a hráčmi z rozličného pohľadu 
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– či už pohľadu na šport ako sociálnu inštitúciu (2010b), na úlohu trenérskej deixy 
(2010a) alebo na komunikačné funkcie tréningového dialógu (2011). Skúmanie 
a opis mechanizmov fungovania komunikácie v rozličných druhoch sociálnych in-
štitúcií, akými sú kultúra, šport, veda, umenie, prispieva ku komplexnému pozna-
niu jazyka ako sociálnej kategórie, pretože aj zdanlivo marginálne, či doposiaľ ob-
chádzané sféry spoločenskej komunikácie, môžu priniesť zaujímavé zistenia na 
úrovni jazykového materiálu (napr. predstaviť špecifickú lexiku), komunikačných 
stereotypov (identifikovať symetriu či asymetriu sociálnych rolí v skupine) a vypo-
vedajú aj o prirodzenom verbálnom správaní či už z pohľadu jazykových preferen-
cií priamych komunikantov v danom športovom odvetví (porov. tzv. sociolingvop-
referenčné štruktúry u D. Slančovej, 2008, s. 161) alebo z pohľadu typizácie ver-
bálneho správania podľa miery účasti (inklúzie či exklúzie) komunikantov na 
predmetnom športovom registri. Radi by sme nadviazali na úvahy D. Slančovej 
o športovom komunikačnom registri na príklade situačne podmienených jazykovo-
komunikačných prvkov a štruktúr v slovenskom krasokorčuliarskom registri.  

 

1 „Kraso“ v korčuľovaní 
Z hľadiska inštitucionálnej podpory, počtu aktívnych športovcov alebo ekono-

mickej atraktívnosti patrí krasokorčuľovanie na Slovensku k marginálnym zimným 
športom a ostáva tieni hokeja či lyžovania. Za krasokorčuľovanie pritom nepovažu-
jeme amatérsky a rekreačný pohyb na korčuliach na prírodnom či umelom ľade, 
ktorý dodnes patrí k tradičným a obľúbeným pohybovým aktivitám ľudí v našich 
prírodných podmienkach. Za krasokorčuľovanie považujeme korčuľovanie s figura-
tívnymi prvkami väčšinou na technicky udržiavaných ľadových plochách zimných 
štadiónov pod odborným vedením profesionálnych trénerov.* Krasokorčuľovanie 
od rozličných iných typov pohybu na korčuliach odlišuje práve prívlastok „kraso“. 
Podobne ako napr. pri lyžovaní, mal pohyb na ľade pôvodne úžitkový charakter, 
slúžil na rýchly a efektívny presun osôb (korčuliari sa, podobne ako lyžiari, odpi-
chovali palicami) na miestach, kde to umožňovali prírodné podmienky, napr. na 
zamrznutých vodných plochách v Anglicku, Holandsku či v Nórsku. Prastará koste-
ná korčuľa z mladšej doby kamennej sa našla aj vo Veselom pri Piešťanoch.[1] Až 
Holanďania začali používať korčule na zábavu a súťaženie, kostený nôž korčule 
nahradili kovovým a odložili palice. Angličania kovový nôž korčulí zakrivili, vďaka 
čomu mohli jazdiť oblúky so zmenou hrany a pohyb na ľade sa stal zaujímavejším 
a estetickejším. Nazýval sa „ozdobné korčuľovanie“, ktoré sa vďaka Petrovi Veľ-
kému rozšírilo aj do Ruska. Okrem priaznivých prírodných podmienok na zimné 
športy u nás k obľúbenosti korčuľovania prispelo aj kultivované pestovanie tejto 
formy pohybu a zábavy, ktorá za Rakúsko-Uhorska bola spoločenskou udalosťou. 
Svedčí o tom napr. oznam z roku 1874 pre obyvateľov Prešporka, ktorí boli pozva-

                                                           
* Za odbornú konzultáciu ďakujem profesionálnej trenérke krasokorčuľovania J. Zrubecovej z ŠKK Zvolen. 
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ní na „večernú korčuliarsku slávnosť na klzisku Edlgasse (bývalá Zochova ulica 
v Bratislave), kde pri brilantnom osvetlení bude hrať vojenská hudba veľkoknieža-
ťa von Badena, pod osobným vedením pána kapelmajstra Franza Lehára.[2] Zaují-
mavosťou vypovedajúcou o dobovej jazykovej identite je aj pomenúvanie kraso-
korčuliarskych klubov, ktoré od 70. rokoch 19. storočia v monarchii vznikali. 
V roku 1871 bol v Prešporku založený krasokorčuliarsky klub s nemeckým názvom 
(Pressburger Eislaufelub) a zároveň aj maďarským názvom (Korcsolyázó Egylet), 
ktorému predsedal gróf Walz, kým v Prahe o desať rokov neskôr vznikol Bruslařský 
klub Praha1. 

Samotné „kraso“ ako vyjadrenie prítomnosti krásy v korčuľovaní nie je pôvod-
né, ani samozrejmé, vzhľadom na pôvodne úžitkový charakter pohybu na ľade, 
avšak práve estetický princíp dnes odlišuje krasokorčuľovanie od iných druhov 
korčuľovania, napr. od korčuľovania na rýchlosť (rýchlokorčuľovania) či herného 
korčuľovania (hokeja). Do pomenovaní krasokorčuľovania v rozličných jazykoch sa 
premietajú dva základné motívy – najčastejšie motív figuratívnosti, vytvárania fi-
gúr na ľade (angl. figure skating, hol. figuurschaatsen, rus. фигурное катание, 
poľ. łyżwiarstwo figurowe), alebo motív umeleckosti (napr. fr. patinage artistique, 
nór. kunstløp, tal. pattinaggio artistico, chorv. umjetničko klizanje, nem. Eiskun-
stlauf). Motív krásy explicitne vyjadruje iba slovenské pomenovanie krasokorčuľo-
vanie a české krasobruslení. Aktuálnym špecifikom krasokorčuliarskeho registra je 
práve skracovanie pomenovania tejto aktivity v rečovej praxi na kraso, ako abre-
viačný motivát so substantívnou platnosťou (Gavurová, 2013, s. 170) napr. 
v spojení Kedy máte kraso? (Gavurová, 2013, s. 170) alebo Hokej a kraso dokážu 
vedľa seba bez problémov existovať.[4] Autorka eviduje kraso aj v adjektívnej plat-
nosti a hodnotí ho ako sporadické v spojeniach kraso oddiel, kraso sústredenie 
(tamže). V tlači sa však už objavujú aj titulky typu Keď kraso nie je kraso[5] v zmysle 
Keď krasokorčuľovanie nie je pekné, čiže jedno kraso je v substantívnej a druhé 
v adjektívnej platnosti. V krasokorčuliarskej komunite bežne fungujú aj iné spoje-
nia než kraso klub (kraso klub Žilina[6], krasoklub Martin[7]), napr. aj kraso burza, 
kraso fórum, kraso šaty[8], kraso výbava, kraso testy, napr: Na Majstrovstvách Slo-
venska bola pokrstená veľmi vzácna knižka s krasotematikou.[9] Potreba a derivač-
ná tendencia vytvoriť skloňovateľné adjektívum a odlíšiť špecifické potreby kraso-
korčuliarov (napr. od hokejistov) sa premieta do výrazu krasácky v spojeniach ako 
krasácke potreby, krasácka šatňa, krasácki diváci..., ktoré zatiaľ fungujú len 
v slangu danej krasokorčuliarskej mikrosociety. 

 

                                                           
1  Založil ho 12-ročný chlapec Josef Rössler-Ořovský, ktorého objednávku korčúľ na adresu Bruslařský klub Praha 

si v Nórsku vyložili ako objednávku pre Bruslar ski klub Praha a doručili lyže. Ořovský napokon založil aj Ski 
klub Praha.[3] 
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2 Vplyv figuratívnosti na povahu jazykových znakov 
v krasokorčuliarskom registri 

Základom krasokorčuliarskeho registra sú pomenovania rozličných druhov 
ozdobného pohybu na ľade, teda figúr, ktoré sa všeobecne členia na skoky, kroky, 
obraty a piruety. Zo sledu vzájomne nadväzujúcich figúr sú zostavené dlhšie celky 
– zostavy a jazdy (krátky program, voľná jazda). Od všetkých druhov krasojázd sa 
očakáva originálny výraz, štýl, ktoré sa dosahujú nielen zvolenými figúrami, ale aj 
výberom hudby a oblečenia športovcov. Donedávna sa osobitne hodnotilo tech-
nické zvládnutie jazdy a osobitne tzv. umelecký dojem (artistic impression), ktoré 
vytvárali synergiu emocionálnej a výrazotvornej zložky jazdy. Napríklad pri tan-
coch na ľade sa očakáva aj personifikácia hudby, či dokonca príbeh. Synergia tech-
nických, estetických a emotívnych zložiek krasokorčuľovania predpokladá, že kra-
sokorčuliarsky register bude disponovať veľkým množstvom rozlične presných, 
rozlične motivovaných a odlišne intenčne zameraných vyjadrovacích prostriedkov 
na pomenovanie, opis a systematizáciu tohto špecifického pohybu na ľade. 
V závislosti od komunikačnej situácie sa z krasokorčuliarskeho registra realizujú tie 
výrazové prostriedky, ktoré zodpovedajú potrebám účastníkov verbálnej interak-
cie. 

Napríklad pri bezprostrednej komunikácii športovcov a trénera pri nácviku figúr 
na ľade sa uplatňujú výrazové prostriedky s vysokou mieru ikonickosti a symbolic-
kosti. V tejto situácii dominuje ostenzívna funkcia jazyka, pri ktorej je pomenova-
nie figúry názorne sprevádzané jej vykonaním. Ide o prípad, v ktorom podľa J. Sa-
bola (1999, s. 48) dochádza k situačnému „priamemu napojeniu“ na istý akustic-
ko-vizuálny podnet v skutočnosti a jeho adekvátnemu jazykovému stvárneniu. Zo 
semiotického hľadiska je to situácia, v ktorej podľa V. Krupu (op. cit. tamže) iko-
nické znaky nielen zastupujú daný objekt (figúru), ale ho aj signalizujú formou, 
pričom nastáva určitý paralelizmus formy a obsahu – v našom prípade vykonania 
figúry a jej pomenovania. Na úkor arbitrárnosti je v jazykovom znaku posilnená 
jeho názorná a ikonická zložka, pričom pomenovania majú metaforický charakter. 
Ide najmä o názvy základných druhov krasokorčuliarskych figúr pomenovaných na 
základe vonkajšej podobnosti s reálnymi objektmi, napr.: vetvičky, stromček, vl-
novka, cibuľky/citróniky, slniečko, koník, kanón, lastovička, bocian, kolobežka, vlá-
čik, trojky, protitrojky, dvojtrojky, osma, kružidlo... (viac v tab. č. 1). Je pochopiteľ-
né, že metaforickosť týchto pomenovaní vyhovuje predovšetkým primárnemu ná-
cviku a tréningovému procesu s menšími deťmi alebo začiatočníkmi v krasokorču-
liarskej prípravke, ale vzhľadom na to, že ide o základné figúry, uplatňujú sa tieto 
metaforické pomenovania v tréningoch všetkých vekových kategórií.  

Menšiu mieru ikonickosti a iný typ motivovanosti obsahujú názvy figúr, ktoré 
boli prevzaté z iných jazykov, napr. chassé, twizzle, cross roll, libela. Veľmi často sú 
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názvy figúr motivované vlastnými menami, napr. číňan, choctaw/čokta, mo-
hawk/amerikán. 

V špecifických situáciách krasokorčuliarskeho registra sa však uplatňuje aj 
označovacia sústava založená na arbitrárnych jazykových znakoch, symboloch, 
ktorá tvorí protiváhu k metaforickej sústave pomenovaní používanej v bežnom 
tréningovom procese. Pri hodnotení vystúpení krasokorčuliarov na súťažiach (aj 
slovenských) sa uplatňuje medzinárodná sústava skratiek ako smernica Medziná-
rodnej korčuliarskej únie (International Skate Union – ISU).[10] Napríklad „jazyk 
rozhodcov“ využíva najmä zoznam skratiek, vytvorených abreviáciou anglických 
opisných názvov figúr ako CSSp – skratka change foot sit spin (nízka pirueta so 
zmenou nohy) alebo SeSt – serpentine step sequence (kroková sekvencia vo vlnov-
ke). Najznámejšie sú skratky pre skoky najčastejši motivované vlastnými menami 
ako A – axel jump (Axel-Paulsen), Lo – loop jump (Rittberger), Lz – lutz jump (Lutz), 
S – salchow jump (Salchow). Výnimkou sú skoky ako F – flip (flip jump), ka-
det/kadetka, tento „korunný princ všetkých skokov“ nazvaný na základe súvislosti 
s významom kadet v zmysle začiatočník, v krasokorčuliarskom registri ka-
det/kadetka ako začiatočnícky skok alebo T – toe loop jump vytvorený kompozí-
ciou toe (špička) + loop (otočka), známy aj ako odpichnutý Rittberger.  

V záujme objektivizácie a štandardizácie hodnotenia výkonov je výstupom pre-
tekára z každej súťaže vyhodnocovacia tabuľka, ktorú zostavujú rozhodcovia. Po-
zostáva z analýzy jazdy krasokorčuliara rozpísanej na jednotlivé prvky (tzv. prog-
ramové komponenty, technical elements) uvádzané v spomínaných skratkách 
spolu s bodovým hodnotením. Subjektívne hľadisko sa premieta do bodového 
hodnotenia interpretácie (zajazdenia týchto prvkov) ako tzv. performan-
ce/execution, ktoré je náhradou za pôvodné kritérium umeleckého dojmu.  

 

3 Paralelizmus pomenovaní ako osobitosť krasokorčuliarskeho 
registra 

Za charakteristickú vlastnosť komplexného slovenského krasokorčuliarskeho 
registra môžeme považovať koexistenciu paralelných pomenovacích sústav – na 
jednej strane stojí pomenovacia sústava zložená z ikonických výrazov, ktoré sa 
používajú v bežnej rečovej praxi (napr. na tréningoch) a vytvárajú profesionálny 
slang, na inej strane je fungovanie opisných termínov, ktoré tie isté javy pohybo-
vej aktivity (napr. figúry) nielen pomenúvajú, ale aj približujú, definujú a analyzujú, 
takže uplatnenie nachádzajú najmä v metaliteratúre (skriptách, učebniciach, me-
todických pokynoch...). Majú už vyšší podiel arbitrárnosti, abstraktnosti a posilňu-
jú signifikatívnu (pojmovú) stránku názvu. Napríklad pre elementárnu figúru zná-
mu ako vetvičky alebo stromček je vytvorený opisný termín korčuľovanie priamo 
vpred odrazom striedavonož, pre cibuľky korčuľovanie striedavo znožmo a roz-
nožmo vpred alebo vzad. Tieto termíny sú v bežnej rečovej praxi krasokorčuliarov 
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nepoužiteľné, a tak sa v nej na úrovni základných figúr uplatňuje spomínaná meta-
forická lexika (bocian, lastovička, slniečko, trojka (dva oblúky), dvojtrojka, proti-
trojka, osma...). Pri komplexnej komunikácii sa uplatňuje rozlične adaptovaná 
a motivovaná lexika, napr. deproprializované axel, lutz, salchow, transfonemizo-
vané choctaw/čokta, cross-roll, metaforicky adaptovaný mohawk/amerikán či ne-
adaptované pomenovania ako twizzle (otočka na jednej nohe) alebo hydroblading 
(sklz na ľade v hranične nízkej polohe).  

Mohli by sme povedať, že špecifickosťou krasokorčuliarskeho registra v inten-
ciách chápania registra u D. Slančovej (1999b, s. 96) ako situačne podmieneného 
spôsobu jazykového prejavu spätého so spoločnou činnosťou členov skupiny, je 
situačná synergia pomenúvacej funkcie jazyka (metaforickej lexiky) a ostenzívnej 
funkcie komunikačnej interakcie (vykonania danej figúry). Hoci ostenzívna funkcia 
nepatrí medzi striktne jazykové mechanizmy, je nositeľom informácie a jej prí-
tomnosť v mimoverbálnom (pohybovom) vyjadrení predpokladá, že aj sprievodná 
verbalizácia pohybu bude mať ikonicko-symbolický charakter a denotátor bude 
mať tesnú (situačnú) spojitosť s denotátom, čiže jazykové znaky s opisovanou rea-
litou budú vo vzťahu podobnosti (napr. vetvička, bocian, lastovička, kanón...). 
Spomínaná synergia platí predovšetkým pre neformálnu a bežnú komunikáciu 
v detských skupinách, ktorá prebieha najmä medzi deťmi a trénerom a deťmi na-
vzájom. V tejto súvislosti možno súhlasiť s D. Slančovou a L. Pudišovou (2008, 
s. 161), že mikrosociálne javy sú o.i. jazykovou manifestáciou sociálnych rolí ko-
munikujúcich. Platí to aj pre športové mikrosociety (napr. kluby) a ich vnútornú 
komunikáciu.  

Avšak každé športové odvetvie má aj svoj globálny (národný a nadnárodný) in-
štitucionalizovaný kontext, ktorý vplýva aj na vnútornú štruktúru predmetného 
registra. Pre jeho neurčitosť a heterogénnosť nemôžeme tento vonkajší rozmer 
nazývať makrosocietou, ale môžeme uvažovať o komplexnom krasokorčuliarskom 
registri na Slovensku, ktorý zahŕňa nielen komunikáciu v športových mikrosocie-
tach a metaforickú lexiku, ale aj širší krasokorčuliarsky register obsahujúci plno-
hodnotnú slovenskú terminológiu označujúcu jednotlivé prvky pohybu na ľade 
a zároveň medzinárodnú sústavu pomenovaní a skratiek záväzných pri hodnotení 
pretekárov. Preto za charakteristickú osobitosť komplexného krasokorčuliarskeho 
registra na Slovensku považujeme jeho pomenovací paralelizmus. Nejde o súbež-
né používanie výlučne jednej, druhej či tretej pomenovacej sústavy, skôr o ich 
symbiontický spôsob koexistencie, pričom mimojazykové okolnosti (najmä komu-
nikačný zámer a situačný kontext) určujú, ktoré prvky zo sústav sa akou mierou 
v určitých situáciách uplatnia. Toto virtuálne spolupôsobenie sústav v rámci kraso-
korčuliarskeho registra úzko súvisí s tromi rovinami, na ktorých sa register vyme-
dzuje (Slančová, 1999b, s. 96), predovšetkým: 
1. So situačnou rovinou, ktorá je daná charakterom spoločnej činnosti, spoločným 

objektom záujmu, komunikačným cieľom a prostredím. Nie je bez zaujímavosti, 



„Kraso“ v jazyku 

 
138 

že Medzinárodná únia je korčuliarska, a krasokorčuľovanie s jeho kategóriami 
je len jeho jednou súčasťou. Zastrešujúca inštitúcia a prostredie zimných šta-
diónov (ľad) sú spoločné aj pre synchronizované korčuľovanie (synchronized 
skating), rýchlokorčuľovanie (speed skating), novšie aj rýchlokorčuľovanie na 
krátke trate (short truck speed skating na 500 m, 1000 m, 1500 m). 

2. S kódom, modalitou a účastníkmi verbálnej interakcie, pričom krasokorčuliar-
sky register je bohato štruktúrovaný podľa krasokorčuliarskych disciplín (sólo-
vé, skupinové alebo interpretačné korčuľovanie, tance na ľade, športové dvoji-
ce a podľa vekových kategórií (napr. hviezdičky, mladšie nádeje, staršie nádeje, 
mladšie žiačky, staršie žiačky, juniorky, seniorky). 

3. S typickými jazykovými prostriedkami využívanými v odlišných komunikačných 
situáciách (paralelné pomenovacie sústavy). 
 

Tab. 1:  Paralelizmus metaforickej a opisnej sústavy pomenovaní krasokorčuliarskych figúr 
(porov. Blaťák – Dědič – Havránková – Pechar – Žáková, 1984) 

Metaforické pomenovania Opisné pomenovania 

vetvičky/stromček  
korčuľovanie priamo vpred alebo vzad odrazom 
striedavonož  

cibuľky/citróniky  
korčuľovanie striedavo znožmo a roznožmo vpred 
alebo vzad 

slniečko hlboký predný výpad so zanožením 

lastovička jazda vo váhe predklonmo 

bocian 
jazda na jednej nohe vpred alebo vzad v predno-
žení pokrčmo  

kolobežka odrazy jednonož na kruhu vpred alebo vzad  

vláčik korčuľovanie vpred v drepe  

kanón jazda v drepe vpred prednožmo 

trojka (3-turn) zmena smeru jazdy v oblúku dovnútra  

protitrojka zmena v oblúku dovonka 

dvojtrojka (double three) dvojnásobná zmena v oblúku dovnútra 

libela pirueta vo váhe v lastovičke 

čokta (choctaw) zvratný alebo protizvratný prekrok 

číňan  skok do nízkej piruety  

amerikán (mohawk) mesiacový prekrok  

 

4 Hľadisko registrových participantov 
Všetky spomínané roviny zohrávajú v charakteristike registra svoju úlohu, ale 

najviac pozornosti sa napr. v prácach spomínaných autoriek dostalo sociálnym 
úlohám, statusu a sociolingvopreferenciám účastníkov komunikácie v mikrosocie-
tach a špecializovaných športových skupinách. Väčšinou išlo o analýzu verbálneho 
správania priamych účastníkov komunikácie v jej dynamickom a autentickom as-
pekte, teda o zisťovanie toho, ako sa potenciál daného registra reálne manifestu-
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je. Ak v istom protiklade k tomuto prístupu odhliadneme od jednej konkrétnej re-
álnej manifestácie registra a zohľadníme aj ďalšie potenciálne a rozličné hľadiská 
iných participantov registra, môžeme pozorovať širší sociokomunikačný potenciál 
a makrosociolingválne parametre registra. O pozícii registrového participanta roz-
hoduje miera jeho účasti v predmetnom registri, tzn. či pôsobí ako aktér spoločnej 
činnosti (napr. hráč, tréner, pretekár) alebo je priamym, no pasívnym účastníkom 
(realizačné tímy, podporný personál), či je fanúšikom, sympatizantom, alebo len 
príležitostným divákom určitého športu. 

Predpokladáme, že od miery zaangažovanosti v danom registri závisia aj ko-
munikačné potreby, kompetencie, preferencie a očakávania participantov. Je po-
chopiteľné, že najaktívnejší účastníci (napr. pretekári, hráči) sa musia sústrediť na 
športový výkon, pričom komunikačné situácie nesú znaky časovej aj jazykovej re-
dukcie – tréneri, hráči a športoví profesionáli si častokrát musia porozumieť bez 
slov, využívajú neverbálnu komunikáciu (signály, posunky), musia „čítať hru“ na 
základe mimojazykových signálov, dokonale zvládnuť určitú športovú činnosť (hru, 
krasojazdu...) a uprednostnia jazykovo jednoduchý, úsporný a často aj ikonický 
spôsob komunikácie s dôrazom na názornosť a pochopenie jednotlivých segmen-
tov činností. 

Hľadisko registrových participantov umožňuje odlíšiť dve základné kategórie 
komunikantov s dvomi odlišnými typy komunikácie – na jednej strane ide o aktív-
nych a priamych aktérov predmetnej činnosti a na druhej strane o pasívnych či 
nepriamych účastníkov činnosti. Prvá skupina participantov sa osobne zúčastňuje 
na vytváraní autostereotypu danej športovej činnosti a prijatím typických komuni-
kačných postupov sa podieľa na vytváraní a udržiavaní autorestereotypnej komu-
nikácie. Druhá skupina participantov vytvára a reprezentuje heterostereotyp ako 
odraz určitej športovej činnosti v kolektívnom vedomí verejnosti, ktorý je sprevá-
dzaný heterostereotypnou komunikáciou (napr. moderovaním, komentovaním, 
tematizovaním športu v médiách).  

 

4.1 Autostereotyp a autostereotypná komunikácia 
Základným druhom komunikácie pri nácviku športových (či akýchkoľvek iných) 

činností je inštruktáž (tréner – pretekári, hráči). Táto sociálna a komunikačná in-
terakcia a ich verbalizácia je jadrom, od ktorého sa odvíja identita celého registra. 
Podobne, ako jadrom identity jednotlivca je jeho obraz seba samého, tak predpo-
kladáme, že analogicky funguje sebaobraz aj pri kolektívnej identite. Každý kolek-
tív má určitý sebaobraz a konštruuje si o sebe autostereotypnú predstavu, hoci je 
zložená z množstva rozličných interakcií medzi jednotlivcami na mnohých úrov-
niach, napr. na úrovni športovec – tréner, športovci navzájom, športovci – vedenie 
klubov...). Napríklad krasokorčuliari pri svojej jazde vyjadrujú nielen svoju osobnú 
športovú identitu (zaradenie do aktuálnej kategórie, napr. N-9: nádeje 9-ročné), 
ale prezentujú aj klubovú identitu (napr. ŠKK Zvolen) a v rámci klubu si utvárajú 



„Kraso“ v jazyku 

 
140 

svoj behaviorálny a verbálny autostereotyp. Vo vzájomnej komunikácii s trénerom 
a tímovými kolegami uplatňujú komunikačný autostereotyp na tej úrovni, aká je 
na porozumenie nevyhnutná, napr. uprednostňujú metaforické jazykové jednotky 
spojené s názornosťou pred opisnými vyjadreniami určenými skôr publiku alebo 
odbornej verejnosti. V rámci autostereotypu je pravdepodobné, že krasokorčuliari 
(najmä deti) dokážu predviesť napr. slniečko alebo číňana, ale hlboký predný vý-
pad so zanožením alebo skok do prednej nízkej piruety vpred nemusia mať 
v jazykovom autostereotype a ani sa neočakáva, že budú vedieť ako sa tieto ter-
míny „prekladajú“ do iného kódu, napr. do systému skratiek ISU. Stereotypnosť 
súvisí aj s tým, že tzv. pohybové či herné činnosti jednotlivca sa tréningom stávajú 
automatizovanými a fixujú sa v metaforických pomenovaniach.  

S autostereotypnou komunikáciou, teda s dorozumievaním vo vnútri športovej 
mikrosociety, korešpondujú situačné podmienky ako napr. ústnosť, neoficiálnosť, 
spontánnosť a bezprostrednosť (modalita on-line). Adaptívnosť a prispôsobivosť 
tejto vnútroskupinovej komunikácie odráža fakt, že športová komunita musí byť 
schopná reagovať na podnety zvonka, na pravidlá súťaženia, kategorizáciu prete-
károv, požiadavky na výkonnosť atď., ktoré sa stále menia (aktualizujú, sprísňujú, 
špecifikujú) v súlade s tým ako všeobecne rastie výkonnosť športovcov, zvyšujú sa 
nároky (najmä na skoky) a posúvajú sa hranice fyzických možností. V tomto zmysle 
autostereotypná komunikácia vytvára prirodzený dopyt a priestor na adaptáciu 
termínov preberaných z cudzích jazykov, obohacuje register o nové pomenovania 
(napr. športové potreby ako spinner), o nové figúry (napr. štvoritý skok – štvorák) 
a naopak, vytláča neaktuálne alebo zastarané výrazy z bežnej rečovej praxe. Na-
pokon aj samostané fungovanie abreviačného motivátu kraso alebo vznik adjektí-
va krasácky, spomínaných v úvode, vyjadruje potrebu explicitnej verbalizácie kra-
sokorčuliarskej klubovej identity. Autostereotypná komunikácia je teda obrazom 
reálneho a aktuálneho stavu vecí v dnešných športových komunitách a individuál-
nym vyjadrením príslušnosti k nim. Dalo by sa povedať, že autostereotyp v regis-
trovej komunikácii má dynamický charakter, pretože sa rozvíja vertikálne 
a paralelne s tým, ako krasokorčuliari nadobúdajú zručnosti, učia sa nové figúry 
a prechádzajú rozličnými kategóriami (hviezdičky, nádeje, žiaci, juniori...), rastie aj 
ich komunikačná kompetencia, pričom autostereotyp jednotlivca neskôr môže 
nadobudnúť expertnú úroveň (v prípade trenérov, rozhodcov či športových peda-
gógov).  

Formovanie krasokorčuliarskeho autostereotypu sa väčšinou začína na úrovni 
základného výcviku v tzv. krasokorčuliarskych prípravkách, kde sa špecificky uplat-
ňuje prístup, ktorý D. Slančová vo svojej práci (1999a) nazýva reč autority a lásky, 
teda reč orientovaná na dieťa, v našom prípade obohatená o gestá autority a lás-
ky. So zvyšovaním samostatnosti športovcov sa aj komunikácia medzi športovcom 
a trénerom stáva čoraz vyváženejšia a partnerskejšia, ustupuje sa od výcviku sme-
rom k motivácii a najvyššie kategórie pretekárov už zosobňujú autostereotyp ako 
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špecifický spôsob pohybového a verbálneho prejavu a stávajú sa v rámci autoste-
reotypu autoritami.  

 

4.2 Heterostereotypizácia  
Nazeranie na športovú komunikáciu z hľadiska účasti registrových participan-

tov a následne z pozície autostereotypu či heterostereotypu schematicky charak-
terizuje určitý register a odlišuje jednotlivé prejavy komunikácie podľa toho, či 
stoja vnútri – v jadre predmetnej činnosti ako jej aktéri, alebo vonku – ako priaz-
nivci, sponzori, spoluúčastníci či diváci danej aktivity. Samozrejme, medzi dvomi 
sociolingvistickými stereotypmi existuje široké prechodné pásmo zahŕňajú-
ce participantov, ktorí majú značný stupeň účasti na určitej športovej aktivite 
(napr. bývalí športovci, bývalí tréneri, športoví komentátori, hovorcovia krasokor-
čuliarskych klubov, blogeri...). Pôsobia ako mediátori športového registra a spro-
stredkúvajú verejnosti športové informácie, aktuality, komentáre spolu s hodno-
tiacim aspektom, ktorý formuje a fixuje obraz – heterostereotyp daného športu vo 
vedomí verejnosti, a to prostredníctvom účelne zjednodušených, zovšeobecne-
ných a typických predstáv. Tento sociolingvistický mechanizmus môžeme považo-
vať za univerzálny jav, za stereotypizáciu registra smerom k vytváraniu heteroste-
reotypu, tzn. za heterostereotypizáciu. Aktuálne príklady heterostereotypizácie 
v krasokorčuliarskom registri môžeme vidieť napr. v komentároch zimných olym-
pijských hier v Soči ako Ľadový hokej a krasokorčuľovanie sú krvou zimných 
hier.[11], alebo Finálové voľné jazdy krasokorčuliarskych párov alebo športových 
dvojíc patria medzi tie najkrajšie olympijské predstavenia[12], či Krasokorčuľovanie 
je neskutočný šport. Je extrémne populárny medzi rôznymi kultúrami a vekovými 
skupinami. Súťaž družstiev v krasokorčuľovaní je preto dobrý nápad. [13] alebo no-
vinový titulok Krasokorčuľovanie – kráľovná bielych športov.[14] Výpovede v tomto 
duchu posilňujú heterostereotyp vnímania krasokorčuľovania ako krásneho, či až 
najkrajšieho zimného športu, pričom explicitne alebo symbolicky (symbolika krvi 
ako života a kráľovnej ako vládnutia) emocionálne fixujú spojenie krásy a korčuľo-
vania vo vedomí verejnosti. A naopak, takto zafixovaný stereotyp bude generovať 
ďalšie metaforické spojenia a výpovede a ovplyvňovať spôsob sociálnej percepcie 
krasokorčuľovania aj v budúcnosti.  

 

4.3 Heterostereotyp, heterostereotypná percepcia 
Výsledkom heterostereotypizácie je heterostereotyp ako predstava o športovej 

aktivite a športovcoch vo vedomí širšej verejnosti – laikov, divákov, sponzorov, 
fanúšikov. Miera zaujatosti priaznivcov určitého športového odvetvia sa premieta 
do ich behaviorálneho a verbálneho heterostereotypu. Na rozdiel od autostereo-
typu, ktorý je dynamický a jeho účastníci ho stále aktualizujú, heterostereotyp je 
viacmenej hotový a typizovaný produkt, určený na akceptáciu verejnosťou (porov. 
Nakonečný, 2000, s. 91). Ovplyvňuje verbálne správanie účastníkov predmetného 
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registra v situáciách spojených s krasokorčuľovaním, ale predovšetkým determinu-
je očakávania súvisiace predovšetkým s percepciou tohto športu, napr. so spravo-
dajstvom, komentármi alebo diskusiami o krasokorčuľovaní. Pre heterostereotyp 
je charakteristické, že jeho nositeľ sa sledovanej športovej aktivity sám nezúčas-
tňuje, pretože je to aktivita niekoho iného (heteroaktivita). Krasokorčuľovanie je 
svojou estetickou príťažlivosťou vďačným objektom záujmu príležitostných divá-
kov a voľné jazdy či exhibície je možné sledovať a mať z nich estetický zážitok bez 
toho, aby divák poznal detaily, figúry, pravidlá či zákulisie tohto športu. Naopak, 
pre heterostereotyp je charakteristická určitá miera zjednodušenia a abstrahova-
nia od podrobností, ako aj od širokých súvislostí športovej aktivity. Heterostereo-
typ je založený na synergickom efekte, na výsledku a dojme, ktorý zanechá 
v divákovi športový výkon, umenie (hudba) a estetické objekty (kostýmy športo-
vcov). Heterostereotyp teda vytvárajú médiá, ale všeobecne je to pohľad na špor-
tovú aktivitu zvonka, „spoza mantinelu“, z hľadiska, z tribúny, alebo aj spoza počí-
tača, novín či televízie. Komunikačným priestorom heterostereotypného kraso-
korčuliarskeho registra sú však aj domáce webové stránky rozličných krasoklubov, 
ktoré sú prezentáciami malých sociálnych skupín a zároveň propagáciou krasokor-
čuľovania, orientovanými na potenciálnych čitateľov, priaznivcov, či sponzorov.  

Ak pri autostereotypnej komunikácii v rámci krasokorčuliarskeho registra po-
važujeme za špecifické jeho dynamickosť, otvorenosť a tvorivosť v používaní 
a adaptácii výrazových prostriedkov, detailnosť a paralelnosť pomenovaní, rečovú 
spontánnosť, aktívnosť a bezprostrednú účasť participantov na komunikácii pri 
športovej aktivite (inklúziu), tak pre heterostereotypnú komunikáciu sú typické 
opačné tendencie – konzervatívnosť a ustálenosť výrazových prostriedkov, me-
diálne sprostredkovanie informácií, zovšeobecnenie, zjednodušenie registra 
v záujme zvýraznenia výsledku a celku, jazykový formalizmus a stereotyp v štruk-
túre výpovedí, osobná neúčasť participantov na komunikácii pri športovej aktivite 
(exklúzia) a z toho vyplývajúca dominancia pasívnej, percepčnej zložky komuniká-
cie, teda percepcia komunikátov v akejkoľvek podobe (texty, fotky, audionahráv-
ky, videá...). V dôsledku relatívnej uzavretosti voči vonkajším podnetom obsahuje 
heterostereotypný krasokočuliarsky register aj pomenovania javov, ktoré už 
v predmetnej realite neplatia, nepoužívajú sa, nemajú denotát.  

Práve heterostereotyp pôsobí ako jazykový archív a „pamätá“ si výrazné, či kul-
tové osobnosti športu a operuje s primárnou (stereotypnou) reprezentáciou, napr. 
fixuje stereotyp úspešného krasokorčuliara, stereotyp krasokorčuliarskych súťaží, 
stereotyp rozhodovania a hodnotenia jázd. Pôsobením heterostereotypu patria do 
komplexného slovenského krasokorčuliarskeho registra aj vlastné mená ako On-
drej Nepela, Karol Divín, Jozef Sabovčík alebo Hilda Múdra. V slovenčine dodnes 
fungujú spojenia povinná jazda, povinné cviky na označenie niečoho základného 
a nevyhnutného pre ďalšie napredovanie, aj keď predmetná skutočnosť – povinné 
cviky či jazdy, tzv. povinky – sú od roku 2002 zrušené (namiesto nich sú testy vý-
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konnosti), takže v súčasnosti sa hodnotí len krátky program a voľná jazda. Voľná 
jazda však expandovala do oblastí, ktoré nemajú s krasokorčuľovaním nič spoloč-
né ako v príklade Elektromobil a hybrid je dnes už povinnou jazdou pre každú au-
tomobilku, ktorá pomýšľa na "svetlú" budúcnosť. A výnimkou nie je samozrejme 

ani Cadillac.
[15]

 Takto v jazyku pretrvala aj opozícia technika verzus umelecký do-
jem, pričom aj umelecký dojem sa používa aj bez väzby na krasokorčuľovanie, 

napr. Za stavu 3:0 sme už hrali viac na krásu a umelecký dojem, než na body.
[16]

, 
alebo Kým body za umelecký dojem by získali Poltárčania, tie body do tabuľky si 

pripísala na konto Iskra.
 [17]

  
 

Záver 
Komplexnejšie chápanie komunikačného registra rozšírené o heterosterotyp 

ako o osobitný druh sociálnej a jazykovej reality umožňuje uvažovať o rozličných 
podobách, vzťahoch a modalitách komunikácie v rámci jedného jazykového spolo-
čenstva. Register stále ostáva situačne podmieneným spôsobom jazykového pre-
javu, spätého s určitou spoločnou činnosťou, ibaže popri svojej aktívnej a bezpros-
trednej zložke (autostereotype a autostereotypnej komunikácii) by mal zahŕňať aj 
pasívnu, receptívnu a sprostredkovanú zložku (heterostereotyp) komunikácie. 
V zmysle tejto extenzie bude aj krasokorčuliarsky register zahŕňať nielen internú 
jazykovú prax krasokorčuliarov v ich klubových mikrosocietach, ale aj rozličné ko-
munikáty venované krasokorčuľovaniu, ktoré vzniknú vo verejnom priestore – či 
už v masmédiách alebo v neformálnych laických konverzáciách.  

Osobitosti krasokorčuliarskeho registra potom možno pozorovať na úrovni au-
tostereotypnej, aj heterostereotypnej komunikácie, pričom nebudú totožné. Pre 
dorozumievanie v autostereotypnej zložke registra (napr. medzi športovcami) je 
charakteristické vysoké zastúpenie domácej metaforickej lexiky, detailnosť v po-
menovaní figúr, otvorenosť voči preberaniu cudzích výrazov. Naopak, heteroste-
reotypnú zložku registra, ktorá sa manifestuje v publicistike alebo v neformálnych 
komunikátoch s väčším dôrazom na informovanie než dorozumievanie, charakte-
rizuje schematickosť jazykových postupov (pripisovanie rozličných atribútov kra-
sokorčuľovaniu) a stabilita výrazových prostriedkov (používanie pomenovaní, kto-
ré už nemajú opodstatnenie v krasokorčuliarskej realite). S určitým zjednoduše-
ním by sme mohli povedať, že autostereotyp zabezpečuje pružnosť krasokorču-
liarskeho registra a heterostereotyp jeho stabilitu, pričom jazyk ich prejavy kom-
pletizuje, spája a zastrešuje aj výrazom „kraso“. A hoci sa môže zdať prítomnosť 
krasokorčuliarskeho registra v slovenčine nezreteľná a okrajová, tento register je 
výrazovo rozvinutý, sofistikovaný a kultivovaný. Plní všetky komunikačné potreby 
v rečovej praxi krasokorčuliarov a do národného jazyka vnáša pomenovania 
a verbalizácie motivované krásou a ušľachtilosťou.  
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Resumé 
Figure skating ‘beauty‘ in language  
(Distinctiveness of the figure skating register in the Slovak language) 

The author pays attention to specific problems of the figure skating register in the Slovak 
language. The Slovak (and Czech) term for figure skating ‘krasokorčuľovanie‘ (‘beauty 
skating‘) is specific because it reflects the theme of beauty unlike the terms for figure 
skating in other languages where the aspect of art dominates, e. g. in the French: patinage 
artistique, Norwegian: Kunstløp or the aspect of figurativeness (English: figure skating, 
Russian: фигурное катание, Poland: łyżwiarstwo figurowe). The author specifies 3 
naming schemes which name the same activities – figures on the ice – in a different way. 
1. Dominant iconic linguistic signs, metaphorical vocabulary (onions, stork...) are used in 
real communication during training process. 2. Descriptive naming schemes (combination 
spin with change foot) are mostly applied in the meta-literature on figure skating. 3. 
Evaluating schemes created by the International Skating Union which consist of 
abbreviations belonging to each skating element are used at competitions. These 3 
schemas coexist, overlap and are applied depending on the situation of communication.  

In terms of participants of the communication the author identifies autostereotype and 
autostereotypical (inner) communication which is the basis of the identity of the figure 
skating register and manifests itself mainly in the communication of active sportsmen and 
the coach. The heterostereotype is represented by the public image of figure skating and 
is formed mainly by means of commented sports events in the media. 

 




