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1. V tomto príspevku sa hodlám vrátiť ešte niekoľkými poznámkami k problému tzv. 

posilňovania rytmického zákona (rytmického krátenia) v spisovnej slovenčine jeho rozší-
rením na oblasť sufixov -ár, -áreň po dlhom nositeli slabičnosti. K zmene, ktorá sa presadi-
la, ako je všeobecne známe, v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1991 a dovŕšila 
v r. 1998. K zmene, ktorú J. Sabol tak výstižne prirovnal k vypusteniu kvantitatívneho mor-
fonologického džina z fľaše bez systémovej poistky (1998), predstavujúcej, aby som po-
kračoval jeho slovami, „necitlivú podporu jednej ‚zákonitosti’ na úkor zákonitosti inej“, 
ako aj „porušenie jemného podložia zvukovej a morfologickej stavby jazyka“ (ibid.). Roz-
kolísal sa ňou, ako konštatuje tento autor syntetickej fonologickej teórie v inom svojom 
článku z roku 2005, priestor medzi fonologickými, morfologickými a derivatologickými pro-
cesmi a ignorovala sa odhalená ‚zákonitosť’, že neutralizácie sú typické skôr pre tvarotvor-
ný systém, alternácie pre systém slovotvorný (porov. Sabol, 2005, s. 12, 28). Uvedené 
„kodifikačné nariadenie“ (termín J. Horeckého) bolo z tohto pohľadu nielen unáhlené, 
ale vo vzťahu k úzu, ba vlastne i systému súčasnej spisovnej slovenčiny aj „nelogické“, lebo 
– ako je z novších výskumov stále zreteľnejšie – stabilita prípon -ár, -áreň sa postupom 
času zosilňovala (porov. k tomu najnovšie Kralčák, 2009a, s. 149 – 155). V tomto výklade 
sa nevyhneme ani návratom k niektorým kľúčovým udalostiam a epizódam, ktoré sa dotý-
kajú tejto kauzy.  

Ak si všimneme kvantitatívnu líniu sufixov -ár, -áreň a ich odvodenín v dlhšom časovom 
úseku – od kodifikácie Ľ. Štúra, u ktorého rytmický zákon fungoval takmer dôsledne1, cez, 
povedzme, S. Czambla2 k Pravidlám slovenského pravopisu (1931, 1940, 1953) a cez auto-

                                                             
1 Podľa Ľ. Ďuroviča (2006a, s. 60) jedinou výnimkou z rytmického zákona boli u Ľ. Štúra tvary vábiac, 

vrátiac (vábjac, vráťjac), a teda i vábiaci, vrátiaci, kým L. Dvonč (1955) uvádza aj viaceré ďalšie „poruše-
nia“ rytmického zákona u Ľ. Štúra. 

2 U S. Czambla sa v práci z konca 19. storočia (!) nájde aj takáto formulácia: „Je vždy lepšie, keď máme 
pravidlo trebars výnimkami obťažené, jako keď ho máme síce čisté, ale len v predpise, kdežto v praxi 
prehrešujeme sa proti nemu“ (1890, s. 132, porov. k tomu aj Ľ. Ďurovič, 2006b, s. 224 – 239). V súvislosti 
s rytmickým zákonom konštatuje, že v spisovnej slovenčine môžu nasledovať po sebe nielen dve, ale aj tri 
dlhé slabiky (ibid.), čo by sme (tie tri dĺžky) dnes mohli explikovať napr. poukazom na známy polygrafický 
termín účiarie, apelatívum záriečie i proprium Záriečie, ako i na nepriame tvary v genitíve plurálu typu 
bieliarní, miešiarní, rýchliarní, triediarní (porov. aj Genzor, 2009, s. 159), máčiarní, stáčiarní, príp. v úze na 
podoby frézární, mliekární, čiapkárstiev a pod., ktoré boli do roku 1991, resp. 1998 aj kodifikované (Soko-
lová, 1992). V tejto súvislosti pripomeňme aj – v diskusiách viackrát spomínaný – výrok S. Czambla, podľa 
ktorého „v strednej slovenčine na tomto (rytmickom – S. O.) zákone spočíva dĺžka a krátkosť slabík, to 
deje sa však v jazyku ľudu (zdôraznil S. Czambel), obmedzenom na malú zásobu slov a na obkaličenú 
kostru slovenskej gramatiky“ (1890, s. 131), čím zrejme autor mieril predovšetkým na (stredoslovenské) 
nárečia. Naznačuje to aj ďalšia Czamblova formulácia z toho istého spisu: „Rečený zákon treba považovať 
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ritatívne gramatiky3 k L. Dvončovi, nemožno si nevšimnúť zreteľný vývinový trend, ktorý sa 
zásahom v r. 1991 prerušil (porov. k tomu podrobne najmä Ďurovič, 2005, 2006; s. 225, 
Kralčák, 2005).  

Dnes si spomínaný sabolovský džin v kvantitatívnom systéme slovenského spisovného 
jazyka robí – vinou nedomyslenej „výpomoci“ – naozaj, čo chce. Kým používatelia do chví-
le vyjdenia uvedeného „nariadenia“ vedeli, ako uplatniť kvantitu pri slovách na -ár a jej 
odvodenín (dovtedy bola vo vedomí používateľov spisovnej slovenčiny recentná, čo zna-
mená, že ostávala vždy dlhá, porov. Ďurovič, 2005, s. 70; Kralčák, 2007, s. 369)4, dnes, ako 

                                                                                                                                                                  
za prežité stanovisko v terajšom spisovnom jazyku, ktorý túžiac po dokonalosti, musí prijať podmienky 
svojho rozvinutia i na úkor stredoslovenskému hláskosloviu“ (Czambel, 1890, ibid.). Aj keď formulácia 
o „prežitosti“ rytmického zákona sa zdá trochu prehnaná, S. Czambel tu dáva zreteľne najavo, že pochopil 
vývin a perspektívu slovenského spisovného jazyka a že vidí aj odlišnosť medzi súdobou spisovnou slo-
venčinou na jednej strane a stredoslovenskými nárečiami, resp. aj štúrovskou normou na strane druhej. 
Doplňme, že v jeho Rukoväti spisovnej reči slovenskej (1902, s. 14) sa však nájde aj konštatovanie: 
„Stredná slovenčina, na ktorej zakladá sa spisovný jazyk, v jednom a tom istom slove nerada má po sebe 
dve dlhé slabiky (zdôraznil S. Czambel). Kde by sa mal vyskytnúť podobný prípad pri tvorení (ohýbaní) 
slov, tam prípona stratí svoju dĺžku. To sa deje aj v spisovnom jazyku“ (s. 14). Je to naozaj tak, ako tu 
hovorí S. Czambel: stredná ani spisovná slovenčina, stredná ešte menej ako spisovná, nemajú rady dve 
dlhé slabiky po sebe, ale táto jeho formulácia neznamená, že by tu S. Czambel chcel na rozdiel od svojej 
práce z roku 1890 tvrdiť, že sa spisovná slovenčina výskytu dlhých slabík po sebe zásadne vyhýba. Stačí 
v tej formulácii pokračovať: „Pri tom všetkom sú prípady, kde spisovný jazyk v duchu západného nárečia 
strpí po sebe aj viac dlhých slabík v jednom a tom istom slove“ (Czambel, 1902, s. 15), čo sa dokladá 
typmi a) prútie, siatie, b) básní, piesní, c) kúpia, d) vstúpiac a – očividne neoprávnene aj – e) adjektívom 
krásné dieťa. Ako vidieť, explicitne sa tu nespomína ním samým predtým spomínaný typ stávkár, článkár 
(sufix -ár po dlhom nositeli slabičnosti), z čoho však sotva možno odvodiť principiálnu premenu S. Czam-
bla v prístupe k rytmickému zákonu, ako sa to zdá J. Kačalovi (2008, s. 94), najmä keď v tej istej Rukoväti 
z roku 1902 sa nájde výraz obrázkár (s. 290). A tak aj Kačalove hrubosti voči Ďurovičovej interpretácii 
czamblovskej koncepcie rytmického zákona („hanebná metóda“ a ďalšie insinuácie) plávajú na vode. Iné 
by bolo, keby sme niekde u S. Czambla našli pasáž, v ktorej by vyššie citované príklady a výklady nejakým 
spôsobom sám spochybnil, resp. keby sám uviedol nejaký príklad na skrátený tvar sufixu -ár, -áreň po 
dlhom nositeli slabičnosti. V súpise výrazov nazvanom Abecedný ukazovateľ má iba obrázkára, ktorý 
z neho neodstránil ani J. Škultéty v ďalších vydaniach Rukoväti.  

3 V rámci tejto línie uveďme aj dve najpopulárnejšie gramatiky na Slovensku určené pre širšiu verej-
nosť – Slovenskú gramatiku E. Paulinyho, J. Ružičku a J. Štolca (1968, s. 58 a 96) a Krátku gramatiku slo-
venskú E. Paulinyho (1960, 1971, s. 15, 17), aby sme ukázali, že neskrátené tvary -ár, -áreň po dlhom 
nositeli nemá na svedomí len „nežičlivý postoj predchádzajúcich vydaní pravidiel“, ale že šlo a ide 
o súčasť všeobecného poznávacieho tezaura. Uvedené gramatiky (vo všetkých vydaniach) registrujú iba 
prípony -ár, -áreň (porov. aj Ďurovič, 2008, s. 294). V posmrtnom vydaní Krátkej gramatiky slovenskej jej 
upravovateľ I. Ripka (1997) príslušnú formuláciu zmenil do podoby prijatej v Pravidlách z roku 1991, čiže 
do poučenia, že po dvojhláskach sa -ár, -áreň neskracuje, kým po jednoduchej dĺžke sa skracuje. Z upra-
vovaného textu nie je jasné, že E. Pauliny to takto nemal a ako fonológ to takto ani nemohol mať (porov. 
k tomu našu kritiku Ondrejovič, 1998).  

4 Čo, pravdaže, neznamená, že by sa v rečovej praxi nevyskytli aj predtým prípady takéhoto skracova-
nia, ako na to poukazuje vo svojom príspevku aj J. Jacko (1988). Ani on však neregistruje výraznejšie vyšší 
výskyt skrátených podôb po dlhom nositeli slabičnosti v porovnaní so skrátenými alebo neskrátenými 



Slavomír Ondrejovič 
 

 

310

vidieť, sú tí istí používatelia zneistení a zmätení (aj keď chcú dodržiavať „platnú kodifiká-
ciu“). Výsledkom spomínanej intervencie je, že sa aj v profesionálnych prehovoroch, ktoré 
počúvame z éteru, po mliekarňach v opakovanom použití objavujú mliekárne, vedľa hríba-
rov sa nájdu v tej istej vete hríbári, ale vynárajú sa aj esbéeskari či dokonca hlavičkari a 
pôžitkari). To sa len niektorí kodifikátori nazdávajú, resp. tvária, že všetko prešlo hladko, 
že túto zmenu používatelia prijali absolútne kladne (porov. najnovšie Kačala, 2009; Pova-
žaj, 2009). Ale stačí sa pozrieť objektívnymi očami na skutočný úzus a na skutočnú hovo-
renú rečovú prax a ľahko zistíme, že k tomuto stavu majú používatelia spisovnej slovenči-
ny dosť ďaleko. Ak aj v písanej podobe pri oných „vykričaných“ bábkaroch, škôlkaroch, 
výškaroch, pamiatkaroch, rozprávkaroch, poviedkaroch, stánkaroch, prevádzkarňach, 
lahôdkarňach, mliekarňach a pod. sa nájdu uvedené podoby najmä v písomných textoch 
v hojnejšom zastúpení, veď sa o ne v príslušných textoch príkladne starajú aj pozorní ko-
rektori5, v ďalších menej známych a menej častých prípadoch a v ich odvodeninách prerá-
ža pôvodné, resp. fonologické vnímanie kvantity sufixu -ár, -áreň, -árenský a pod6. a dve 

                                                                                                                                                                  
podobami na alternačný spôsob (Jacko, 1988, s. 117 – 129), ktorý by zdôvodňoval alebo ospravedlňoval 
uvedenú zmenu v Pravidlách.  

5 Tí, samozrejme, po roku 1991 v našich podmienkach ani nemohli a vlastne doteraz nemôžu postu-
povať ináč než podľa aktuálne platných kodifikačných príručiek, ktoré prikazujú -árov a -árne po dlhom 
nositeli slabičnosti skracovať, a to ani v prípade, keď oni sami (redaktori a korektori) vo svojej rečovej 
praxi tieto zásady spontánne porušujú. Zaujímavé sú z tohto hľadiska výskumy M. Dudka (2005, s. 59), 
ktorý uvádza: „Mnohí respondenti doma aj v enkláve na otázku, ktorej podobe z dvojice mliekar – mliekár 
dávajú prednosť, odpovedali: ,Vyslovujem mliekár, ale podľa nových Pravidiel /slovenského pravopisu 
z roku 1998/ píšem mliekar’“. Do hry tu vstupuje aj Zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky s jeho 
sankciami, ktorý je v tejto dikcii doteraz oficiálne platný. 

6 Veľmi poučné sú v tomto kontexte aj výsledky výskumnej sondy S. Mislovičovej (2005, s. 163 – 164), 
ktorá o nich informuje týmito slovami: „V súvislosti s kodifikačnými úpravami v rokoch 1991 a 1998 sa 
často pri slovách odvodených od substantív zakončených na -ar, -areň vyskytujú isté problémy. Náš vý-
skum ukázal, že podstatné mená, pri ktorých po dlhej slabike sú kodifikované krátke prípony -ar a -areň, 
používajú sa bez väčších problémov. Používatelia však nevedia používať a skloňovať ďalšie odvodeniny, 
napr. adjektíva ako diaľkarský, diaľkarského (nam. predtým kodifikovaného diaľkársky, diaľkárskeho), 
podobne voľnomyšlienkarský, voľnomyšlienkarského a pod. Po vyhodnotení ankety sa ukázalo, že res-
pondentom nie je jasné, kam umiestniť dĺžku (často aj napriek tomu, že vedia o kodifikačných úpravách), 
a ich jazykový cit je natoľko zneistený, že napríklad pri prídavnom mene pamiatkarský ani jeden respon-
dent „neuhádol“ správnu podobu a 79 % respondentov použilo podobu pamiatkarsky a 21 % podobu 
pamiatkársky, podobne voľnomyšlienkarský – 3 %, ale nekodifikované podoby prídavného mena voľno-
myšlienkársky až 93 % a voľnomyšlienkarsky 4 %. O tom, že rozloženie kvantity v odvodeninách študenti 
skutočne len hádali, svedčia i ďalšie výsledky: správna podoba diaľkarka 35 %, dnes už nesprávna podoba 
diaľkárka 44 %, správna podoba stávkarský 2 %, nesprávne podoby stávkarsky 60 %, stavkársky, stávkársky, 
stavkarsky 38 %. Tento až nepochopiteľný rozptyl vyjadruje výrazné narušenie istoty pri používaní kvanti-
ty v substantívach zakončených na -ar, -areň/-ár, -áreň a ich odvodenín. Je zrejmé, že nedodržiavanie 
kvantity v hovorenom prejave bolo podnetom na kodifikačné úpravy, ale zrejme prijatie týchto úprav zo 
strany používateľov jazyka nie je zatiaľ také jednoznačné, pričom ich neistota pravdepodobne vzrástla. 
Anketovaní študenti napriek poznaniu kodifikácie nedokázali pracovať s kvantitou. Ukazuje sa, že pre 
používateľov, a to aj tých, ktorí majú jazykovedné vzdelanie, je výhodnejšie pamätať si, že prípony -ár,  
-áreň sú vždy dlhé, ako uvažovať o mierne zložitejších pravidlách, ktoré sú platné v súčasnosti“. S. Mislo-
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dĺžky za sebou sú bežné, alebo sa situácia rieši alternačným spôsobom7. Navyše jedno-
značnú odpoveď, ako postupovať v tomto neuralgickom bode spisovnej slovenčiny 
v konkrétnych prípadoch podľa platnej kodifikácie, používatelia nenájdu ani v oficiálnych 
príručkách, ktoré schválilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Aj tie sa totiž v danej 
veci medzi sebou občas líšia.8 

2. Autori „posilňujúci“ rytmický zákon sa opierajú o monografiu L. Dvonča Rytmický zá-
kon v spisovnej slovenčine z roku 1955, ktorá je pozoruhodná aj tým, že autor v nej prinie-
sol veľké množstvo dokladov, ako rytmický zákon fungoval v minulosti a ako fungoval i 
v čase jeho vlastných výskumov. L. Dvonč v uvedenej monografii ukazuje, že z rytmického 
zákona boli v minulosti (už aj u štúrovcov) a sú i teraz v praxi početné výnimky, no vo svo-
jej publikácii chce – na rozdiel od vtedajších Pravidiel slovenského pravopisu, ktoré vyšli 
iba dva roky predtým: v roku 1953 – dostať hovoriacich s ich praxou niekde inde, než sú. 
Kritickú analýzu tohto diela možno nájsť u Ľ. Kralčáka (2007), ktorý ukázal, že z materiálu, 
nazhromaždeného L. Dvončom, vyplývajú sčasti iné závery, než ako ich formuloval sám 
autor. Aj tento „dvončovský“ materiál totiž potvrdzuje predovšetkým záver o postupnej 
stabilizácii tvarov na -ár.  

L. Dvonč sa k téme rytmického zákona, resp. rytmického krátenia po svojom opuse 
z roku 1955 opakovane vracal vo veľkom počte článkov a štúdií, v ktorých svoj postoj po-
stupne prehodnocoval, dokazujúc ústup tohto zákona v súčasnej slovenčine a jeho čoraz 
väčšie obmedzovanie (Dvonč, 1998, s. 291), aj keď je pravda, že bol do konca presvedče-
ný, že pri sufixoch -ár, -áreň je situácia po dvojhláskach iná ako po dlhom (jednoduchom) 
nositeli slabičnosti. Podľa môjho názoru to súvisí predovšetkým s faktom, že L. Dvonč 
nebol fonológom, no upozornime aj na to, že fonologické školenie nemali ani niektorí iní 
autori, ktorí pripravovali kodifikáciu v roku 1991, resp. 1998. Tí však na rozdiel od L. Dvonča 

                                                                                                                                                                  
vičová síce na záver predpokladá (pôvodne tento text odznel na konferencii v roku 2001), že táto situácia 
sa bude postupne meniť – „najmä ak sa vo verejnej komunikácii bude postupovať podľa súčasnej kodifi-
kácie“, ale vývin navidomoči nejde týmto smerom (porov. aj ďalšie výskumné sondy, ktoré sa neopierajú 
len o individuálne pozorovania, o introspekciu autora, ale sa obracajú k vnímaniu daných javov u väčšie-
ho alebo menšieho počtu respondentov: Ondrejovič, 2005; Dudok, 2005; Týr, 2009). Mohli by sme ešte 
položiť otázku, prečo je taký významný rozdiel v prieskumných výsledkoch realizácie -ár/-ar a -áreň/-áreň 
po dlhom nositeli slabičnosti medzi respondentmi na Slovensku a v prostredí slovenskej enklávy vo Voj-
vodine (Dudok, 1995, s. 61). Núka sa podobné vysvetlenie ako pri diferenciách medzi centrálnymi 
a regionálnymi periodikami na Slovensku, t. j. prístupnosťou kodifikačných príručiek, resp. aj ochotou 
akceptovať kodifikačné zmeny v prípadoch, ktoré sú navyše sporné (porov. Ondrejovič, 2005, s. 113).  

7 V živej hovorenej reči sa častejšie stretávame s detektívkárom či detektivkárom ako 
s „kodifikovaným“ detektívkarom.  

8 Spomedzi oficiálnych kodifikačných príručiek, ktoré schválilo Ministerstvo kultúry SR, sa táto zmena 
presadzuje v Pravidlách slovenského pravopisu (naposledy v roku 2000) a v Krátkom slovníku slovenské-
ho jazyka (naposledy 2003), ku ktorým sa po dlhom váhaní pridali aj Pravidlá slovenskej výslovnosti 
Á. Kráľa (až v roku 2005, hoci medzitým vyšli aj v roku 1996, kde však šli ešte „po starom“, t. j. v súlade 
s kodifikáciou spred roku 1991). Morfológia slovenského jazyka z roku 1966, ktorá sa takisto objavila 
medzi oficiálnymi kodifikačnými príručkami, o takomto skracovaní, pochopiteľne, ani nechyrovala. Aspoň 
jeden príklad na spomínané diferencie: v Pravidlách slovenského pravopisu je prípustná iba podoba 
vozičkár, v Pravidlách slovenskej výslovnosti iba vozíčkar.  
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neboli ani sociolingvisticky senzibilní. Je pritom charakteristické, že tvorcovia kodifikácie 
v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 a neskorších verzií sa pri zdôvodňovaní 
tejto zmeny opierali a doteraz opierajú o uvedenú prácu „raného“ Dvonča (1955), kým 
o jeho štúdiách z neskoršieho času sa vyjadrovali a vyjadrujú so značným dešpektom. Jeho 
neskorší prístup označujú za „nekvalifikovaný, typicky registrátorský, povrchný a celkom 
asystémový“ (Kačala, 1999, s. 150). Je pravda, že štúdie L. Dvonča z roku 1955 a napr. 
z roku 1998 sa pri riešení daného problému líšia, no je otázka, či sa vôbec možno zaštiťo-
vať autorom, ktorého „vyznamenávame“ vyššie citovaným hodnotením. 

J. Kačala v diskusii o -ároch a -árňach s L. Dvončom obhajuje systémovú metódu ako 
„jeden z najväčších výdobytkov súčasnej svetovej vedy“, odkazujúc na zakladateľa moder-
nej európskej jazykovedy F. de Saussura. Problém je však v tom, že pri Kačalovom „dôraze 
na potrebu posilňovať pri kodifikácii systémové zákonitosti“ (jeho vlastná formulácia) 
vzniká riziko, na ktoré upozornil aj L. Dvonč, že sa od jazyka bude žiadať „systémovosť“ 
(v terminológii J. Dolníka reflexívno-logická systémovosť, čiže „systémovosť vnesená zvon-
ka“) aj tam, kde sa jazyku do toho veľmi alebo aj vôbec nechce. A keď už spomíname F. de 
Saussura, pripomeňme na vyváženie k vyššie uvedenému aj túto jeho formuláciu: „V jazy-
ku existuje iba to, čo sa vyciťuje. Čo sa nevyciťuje, je gramatikovým výmyslom.“ A skrátené 
formy -ar, -areň po dlhom nositeli slabičnosti by sme iba ťažko mohli označiť za také, ktoré 
sa vyciťujú. Veď prečo ináč by sa používatelia pýtali jazykovedcov po tomto kodifikačnom 
zásahu: To ste vyhlásili boj dĺžňom tam, kde boli výnimky z rytmického zákona? Chcete ich 
zrušiť všetky? Pôsobí to dosť neprirodzene a pripomína to „východoslovenské nárečie“ 
(porov. k tomu Ondrejovič, 2009, s. 138). V tomto zmysle sa vyjadril aj J. Genzor (2009, 
s. 159): „V kultivovanej hovorenej slovenčine pôsobí krátka výslovnosť týchto sufixov (-ar, 
-areň – S. O.) neprirodzene, umelo (prirodzene azda len v nárečiach, v ktorých nejestvujú 
dlhé samohlásky).“ A vlastne takto to má už S. Czambel, ktorý v práci z roku 1890 uviedol 
(s. 133), že v slovách stávkár, článkár sa nemôže skrátiť ani jedna slabika bez toho, aby 
tieto výrazy nepôsobili v slovenčine neprirodzene alebo cudzo.9 

L. Dvonč v rámci uvedenej diskusie upozorňuje J. Kačalu aj na to, že v mene systému 
odmieta pohyb v jazyku, čo J. Kačala „vyvracia“ bez odkazu na príslušný zdroj tým, že on 
(J. Kačala) „vo svojom jazykovednom diele už preukázal kvalifikovanosť aj vo vedeckom 
opise pohybu v súčasnom jazyku“ (Kačala, 1999). Prekvapujúcejšie však je, že tento autor 
v uvedenej súvislosti dokonca sám tvrdí: „Z výnimiek ... netreba robiť démona alebo hrozbu 
celému rytmickému zákonu. Výnimky sú prirodzenou súčasťou jestvovania a fungovania 
zákonitostí nielen v jazyku, lež aj v spoločnosti a v prírode“ (Kačala, 1999, s. 156). Ale pre-
čo potom tak nezmieriteľne a s takou zanovitosťou trvá na bezvýnimočnosti rytmického 
zákona v prípade sufixov -ár, -áreň?10  

                                                             
9 Jeho rečnícka otázka znie: „Je-li tu možno skrátiť jednu slabiku bez toho, aby slovo nezdalo sa byť 

cudzím v našom jazyku?“ (Czambel, 1890, s. 133). 
10 V tomto kontexte je v istom zmysle konzekventnejší (hoci určite nie prijateľnejší) v jednom zo svo-

jich starších príspevkov J. Štolc (1952/53, s. 363 – 364), kde nechce „zrušiť“ iba jeden typ „porušovania“ 
rytmického zákona, ale navrhuje vrátiť sa k stredoslovenskej norme aj v iných prípadoch. Podľa neho 
treba prehodnotiť aj typ básní, vtáčí, kde sa podľa jeho presvedčenia „vyslovuje posledná slabika krátko“ 
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3. Je celkom zrejmé, že uvedená snaha „odstrániť jedinú výnimku (!)“ a zjednodušiť 
pravidlo o rytmickom krátení, čo bolo hlavným argumentom (zámienkou) na uvedenú 
zmenu, kodifikátorom jednoducho nevyšla. Veľmi presvedčivo to dokázal vo svojich nov-
ších prácach aj Ľ. Kralčák (2009a, 2009b), ktorý okrem iného poukazuje na to, že prílišnú 
zložitosť v sústave explikácií, ktorú svojim zásahom kodifikátori „dosiahli“, boli nútení 
riešiť odkazom na pravopisný a gramatický slovník pravidiel (2009a, s. 153). Podľa Ľ. Kral-
čáka „odstránením uvedenej výnimky, paradoxne, vzrástol počet nevyhnutných poučení, 
ktoré sa napokon v súčasných PSP aj reálne uvádzajú“ (2009a, s. 153), čo v inom odseku 
svojej práce formuluje tak, že „v porovnaní s kodifikačným riešením platným do roku 1991 
sa po novej úprave stala zo slov na -ár množina derivátov s vyššou mierou vnútrotypovej 
diferenciácie a aj so zložitejšou distribúciou kvantity“ (ibid.)11. Ľ. Kralčák v tejto súvislosti 
takisto presne uzatvára – podobne ako predtým J. Sabol (1998, 2005), J. Horecký (2000) 
a Ľ. Ďurovič (1973, 2005) –, že „úsilie izolovane podporiť jednu z čŕt jazyka môže viesť 
v sústave jazyka k oslabeniu koexistencie systemizácií, a to otváraním nových konfliktov 
a prehlbovaním starých“ (Kralčák, 2009a, s. 154). Niet pochýb, že uvedená intervencia – 
vo formulácii J. Genzora „drsný zásah“ (2009, s. 158) – do jazyka mala za následok skôr 
skomplikovanie situácie. Býva to tak vždy, keď sa kodifikačný zásah urobí od zeleného 
stola bez terénneho prieskumu i bez náležitého teoretického zdôvodnenia takejto zmeny. 
J. Kačala (1999, s. 130) síce tvrdí, že jazykovú prax „sústavne veľmi pozorne sleduje“, čo 
dokazuje odkazom na materiál, ktorý zozbieral „v práci o zákone o slovnej kvantite 
r. 1995“ (Kačala, 1999). Konkrétne doklady Kačalových pozorovaní „uplatňovania rytmic-
kého zákona“ v publicistických, odborných a bežných prejavoch možno nájsť až na s. 135 
(váhar, sánkar, véčkar, celulózkar, detektívkar, šesťdesiatkar, zašiváreň (čo do tohto radu 
zrejme nepatrí)). Z tzv. regresívneho spôsobu regulovania slovnej kvantity uvádza prípady 
typu: heligonkár, terenár, delfinár, turbinár, žaludkár, srdiečkar (!), betonár, betonáreň, 
odpočiváreň, živočichár, elektrolyzér, minutáž, osobničkárstvo, osobničkárenie. Pripomína 
aj iné typy regresívnej alternácie, aby napokon konštatoval, že „v súčasnej spisovnej slo-
venčine funkciu sufixálneho spôsobu regulovania slovnej kvantity vo viacerých prípadoch 
prevzal rytmický zákon, takže v súčasnosti kvantita základu častejšie neutralizuje kvantitu 
v slovotvornej prípone, nie naopak.“ (Kačala, 1995, s. 133). Obávam sa však, že toto tvr-
denie nie je podložené nijakými dôkazmi a dokonca nevyplýva ani z uvádzaných materiá-
lových dokladov – skôr naopak (porov. k tomu už Ďurovič, 2006, s. 229). O produktivite 

                                                                                                                                                                  
(s. 363), čiže výnimka je tu len v pravopise. Typ vrátia je potrebné vykladať len ako analógiu. 
V hláskoslovnej časti dlhodobo obľúbenej Slovenskej gramatiky, ktorú vypracoval J. Štolc, sa však už vo 
výklade o rytmickom zákone nič také neobjavuje (Pauliny, Ružička, Štolc, 1968, s. 58, 96). 

11 Kým pravopisná úprava platná do roku 1991 predpokladala dva typy derivátov s nerovnako distri-
buovanou kvantitou: typ a) bábkár (prevádzkáreň), kde sa realizuje dĺžka, a b) murár, kde sa realizuje 
regresívna alternácia, po roku 1991 sa ustanovuje a) pravidlo o rytmickom krátení (pri tvorení podstat-
ných mien príponami -ár, -áreň po predchádzajúcej dlhej slabike nastupujú krátke prípony -ar, -areň), b) 
výnimka z pravidla o rytmickom krátení (dĺžka sa nekráti v príponách -iar, -iareň), ďalej sa uvádza c) sa-
mostatné poučenie o type bábkar, d) samostatné poučenie o type murár a odkazuje sa e) na pravopisný 
a gramatický slovník (porov. Kralčák, 2009a, s. 152 – 153). 
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a sile sufixov -ár, -áreň svedčia pritom okrem iných argumentov aj súpisy slov s týmito 
príponami napr. u K. Hegerovej (1997), J. Genzora (2009, s. 158 – 160). Príkladov na regre-
sívny spôsob regulovania slovnej kvantity je v týchto exemplifikáciách jednoducho viac, 
a to nielen v dávno etablovaných slovách, ale aj v slovách utvorených relatívne nedávno: 
diskotéka – diskotekár, fonotéka – fonotekár, majonéza – majonezár, paštéta – paštetár, 
žlčník – žlčnikár, kočík – kočikáreň a pod. (čiastočne ináč je to u M. Považaja, 1997).  

4. J. Kačala v reakcii na Slovník súčasného slovenského jazyka (2009b, s. 96) uvádza, že 
vzorom pre rozšírenie platnosti rytmického zákona aj na prípady, kde „predchádzajúca 
kodifikácia nebola priveľmi žičlivá“ (ibid.), bol Štúrov koncept rytmického zákona ako 
„všeobecného zákona slovenčiny“. Tento odsek uzatvára napokon komentárom: „A dnes 
presne tí, čo sa odvolávajú na Štúrov odkaz, nechcú pripustiť, aby sa uplatňovala práve 
Štúrova koncepcia kvantity a rytmického zákona v spisovnej slovenčine ... Hoci od Štúrov-
ho odvážneho a geniálneho jazykovedného a kodifikátorského kroku ubehlo už vyše pol-
druha storočia, pomery v kvantite sa v spisovnej slovenčine podstatne nezmenili“ (Kačala, 
2009b, s. 97). Ale, domnievam sa, že k zásadnej premene v oblasti spisovného jazyka 
v tejto sfére predsa len došlo (k jednotlivým kodifikáciám porov. najnovšie Muziková, 
2010), a to hneď po hodžovsko-hattalovskej reforme, lebo vzápätí po nej v spisovnom 
jazyku prestala fungovať (alebo sa aspoň oslabila) fonologická systematika čistého stredo-
slovenského typu. Už aj S. Czambel (porov. našu poznámku č. 2) pochopil, že ak do systé-
mu spisovného jazyka vstúpili ďalšie západoslovenské prvky, ktoré niesli v sebe „kultúrnu 
pečať“, nemohlo ostať ani v spisovnom jazyku založenom na stredoslovenskej norme 
všetko po starom. Odvolávať sa v tomto prípade na Štúrov koncept a pokúšať sa navrátiť 
ho do života zakonzervovaný v pôvodnej forme je dnes podobné, ako keby sme chceli 
s odkazom na Ľ. Štúra z fonematického inventára súčasnej slovenčiny vylúčiť palatálne ľ 
alebo dvojhlásku iu, lebo Ľ. Štúr ich vo svojich opisoch nemal. No Ľ. Štúr nemal ani iné 
dnešné „porušenia“ rytmického zákona typu páví, básní, lístie, zmúdrieť, vŕšia atď., ktoré 
potvrdzuje aj posledné vydanie Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 125 – 126). 
J. Dolník v štúdii o kultových objektoch v slovenskom jazykovom prostredí (2010) hovorí 
dokonca o kulte rytmického krátenia v slovenčine s upozornením, že v tomto prípade ide 
v našom prostredí o kultový postoj iba istého okruhu odborníkov, ktorý spája s niekdajšou 
tézou svojskosti jazyka (s. 71 – 72). Samozrejme, že Štúrov koncept si všetci ctíme 
a obdivujeme ho ako príklad vynikajúceho systemizačného umenia, odrážajúceho vtedaj-
šiu normu, ale vo vývoji slovenského jazyka došlo odvtedy k zmenám, v dôsledku ktorých 
už ani rytmický zákon nie je tým, čo býval, jednoducho prestal v spisovnej slovenčine fun-
govať bezvýnimočne. Ostáva naďalej jednou z najcharakteristickejších čŕt spisovného slo-
venského jazyka, aj keď už nefunguje úplne rigorózne. Mal by mať vari preto menšiu cenu, 
mal by byť tento fenomén súčasnej slovenčiny už preto menej jedinečný? „Výnimky pra-
vidlá nepotvrdzujú, ale ich robia znesiteľnejšími“ – hovorí na konto takýchto vyhlásení 
P. Gregor vo svojom aforizme.  

Rytmický zákon je jedna zo základných charakteristických čŕt zvukovej stavby spisovnej 
slovenčiny a je celkom prirodzene predmetom záujmu nielen domácich, ale aj zahranič-
ných jazykovedcov, akými boli a sú napr. N. S. Trubeckoj (1937), E. W. Brown (1970), 
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J. Rubach (1993), M. Sloboda (2006) a i. Aj títo autori svojím spôsobom relativizovali plat-
nosť rytmického zákona v slovenčine, a to nie z dôvodu „nedostačujúcej vedeckej pre-
skúmanosti platnosti rytmického zákona“, ako sa domnieva J. Kačala (2003, s. 128), ale 
skôr naopak. Boli to objektívni pozorovatelia, ktorých nikto nemôže podozrievať 
z akéhokoľvek úmyslu ovplyvniť stav vecí v slovenčine v mene nejakej tézy alebo návratu 
k prvotnej kodifikácii. 

5. Na nepriaznivé účinky posilňovania rytmického zákona bez hlbšieho uváženia už 
dávnejšie dôrazne upozornila M. Sokolová (1992), neskôr aj Ľ. Kralčák (2007, 2009a, b). 
Týmto zásahom sa totiž v kodifikačných príručkách zmenil, ako je známe, nielen pamiatkár 
na pamiatkara (výslovnostne i graficky), ale premenili sa aj ďalšie odvodené formy pa-
miatkárskeho, pamiatkárskemu na pamiatkarského, pamiatkarskému, pričom sa používa-
telia ocitli v pomykove, či majú v ďalších odvodeninách používať typ prevádzkarkam, či 
prevádzkarkám (predtým bolo prevádzkárkam), či má byť škôlkarík či škôlkarik (bolo škôl-
kárik), či je prevádzkarniam alebo prevádzkarňam (bolo prevádzkárňam), hrozienkarňam 
alebo hrozierkarniam (bolo hrozienkárňam) a pod., keďže sa v týchto prípadoch už nemô-
žu oprieť o nijaký automatizmus ako v čase pred touto zmenou (porov. Kralčák, 2009b, 
Mislovičová, 2005, s. 234 – 235).12 Týmto zásahom sa nepochybne oslabil status kvantity 
„v slovenčine bezvýnimočne stabilnej v slovotvorných príponách -ár, -áreň“ (Kralčák, 
2009b, s. 116, porov. už predtým Ďurovič, 2005), ale prehĺbil sa aj rozdiel v systémovej 
hodnote kvantity jednoduchých dlhých hlások a dvojhlások (bábkar, ale múčiar) a napokon 
sa oslabil potenciál širšieho súboru derivačno-gramatických významov, čo vedie k nejas-
nostiam pri tvorení a vnímaní niektorých tvarov a nových slov, ako sme na to upozornili 
vyššie (porov. k tomu Kralčák, 2009b, s. 116 – 117). Spomeňme v tejto súvislosti aj vtipné 
konštatovanie Z. Vaškovej v metodickej pomôcke na osvojenie si nových kodifikačných 
pravidiel pre slová so sufixmi -ár, -áreň, -iar, -iareň a pod., že v tomto prípade majú aj 
výnimky svoje výnimky. 

6. Takéto sú teda kontúry dnešného stavu v kodifikačnej praxi, ktorá v mnohom nie je 
v súlade so živou praxou a nenadväzuje v tejto veci ani na invenčné výklady slovenských 
fonológov (najmä u J. Horeckého, Ľ. Ďuroviča a J. Sabola). Ale čo s tým teraz? Mali sme 
možnosť vrátiť sa k pôvodnej kodifikácii a k úzu pred rok 1991, no táto alternatíva bola 
skôr len teoretická. Pre verejnosť by nebolo celkom ľahko stráviteľné, keby sa jej po 15 – 
20 rokoch zrazu oznámilo, že sa zbytočne učila dávať si pozor na nové substantívne 
a adjektívne tvary, ktoré dovtedy ovládala a používala spontánne a automaticky. Prie-
chodnejšou cestou bolo v danom prípade uznať pôvodný variant spolu aj s novým skráte-
ným, podľa Ľ. Ďuroviča prvotne síce „vymysleným“ variantom, ale variantom, ktorý sa 
začal v niektorých prípadoch po oficiálnej kodifikácii 1991 a 1998 naozaj objavovať vo 
väčšom množstve. Týmto alternatívnym riešením so skráteným tvarom na prvom mieste 
sa vyšlo v ústrety autorom, ktorí sa usilovali a usilujú všetkými možnými spôsobmi pretlá-

                                                             
12 Aj E. Pauliny (1979b, s. 48) už upozornil na to, že keď sa v mene ústrojnosti, pravidelnosti 

a systémovosti vyžaduje pravidelná priamočiarosť, norma sa na príslušných miestach neraz nielen ne-
upevní, ale, naopak, oslabí sa, ba rozruší. 
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čať tvar bez kvantity v kodifikačných príručkách (ako však vidieť, títo autori uvedenú ústre-
tovosť aj tak neocenili a nepohlo nimi ani to, že „ich“ tvar sa dostal v príslušných heslách 
aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka na prvé miesto), ale – čo je dôležitejšie – re-
agovalo sa aj na prax, ktorá sa v dôsledku tohto zásahu sčasti (najmä v písaných textoch) 
naozaj realizovala a realizuje (Jarošová, 2009).  

Opierajúc sa o staršie i novšie výskumy renomovaných fonológov a morfonológov: 
E. Paulinyho, ktorý upozornil na oslabenú („zatemnenú“) mórovosť slovenčiny (Pauliny, 
1979a, s. 151), J. Horeckého, ktorý viackrát kritizoval tzv. Kačalovo pravidlo (porov. napr. 
1993, s. 102, 1995, s. 46), J. Sabola, ktorého postoj som reprodukoval vyššie (porov. výz-
namné rozvinutie tejto koncepcie najmä v štúdiách Sabol, 2004, 2005), Ľ. Ďuroviča, zásad-
ného kritika tejto „bezprecedentnosti“, tohto v jeho chápaní „jednoúrovňového myslenia“ 
a týchto „kodifikačných kotrmelcov“ a „poľutovaniahodných kodifikačných nepodarkov“ 
(Ďurovič, 2005, 2006), o state M. Sokolovej (1992) a Ľ. Kralčáka (2005), ktorí upozornili na 
viaceré nechcené následky uvedených zásahov, ako aj o závery zo zasadania pravopisnej, 
ortoepickej a kodifikačnej komisie v roku 2006, sa v 1. zväzku Slovníka súčasného sloven-
ského jazyka (2006) uviedli oba varianty. J. Kačala označil tento slovník za kultúrny škandál 
(2009b, s. 94) okrem iného aj z dôvodu, že uvedené lexikografické dielo nepokračovalo 
v bazírovaní na „skrátených“ tvaroch -ar, -areň po dlhých nositeľoch slabičnosti ako jedi-
ných možných a že sa v ňom pripustili oba varianty (skrátený i neskrátený). Zdroje 
a teoretické poznatky, o ktoré sa autori slovníka opierali, im však neumožňovali postupo-
vať ináč, ani potvrdiť v tomto bode „platnú kodifikáciu“. 

7. V roku 2006 sa v Bratislave konala pod názvom Dynamické tendencie v slovenskom 
pravopise konferencia, na ktorej sa viacero prednášateľov venovalo problému kvantity 
prípon -ar/-ár, -areň/-áreň. Vo väčšom alebo menšom rozsahu sa tejto témy dotkli (citu-
jem podľa poradia v zborníku) J. Kačala, A. Jarošová, S. Ondrejovič, J. Genzor, Ľ. Kralčák, 
M. Považaj a I. Vančová, z ktorých dvaja posilnenie rytmického zákona obhajovali (J. Kača-
la a M. Považaj), ďalší ho spochybňovali a vyslovili voči nemu viaceré výhrady (S. Ondrejo-
vič, Ľ. Kralčák, J. Genzor) a ostatní problém zachytili na inej osi (A. Jarošová13, I. 
vá14). Na zborník sme si museli počkať dlhšie, vyšiel iba nedávno, potvrdil však, že problém 
sufixu -ar/-ár, -areň/-áreň ostáva od okamihu vyhlásenia ich skracovania v istých pozíciách 
do dnešných dní horúcou témou slovenskej jazykovedy (Ondrejovič, 2010). Všimnime si 
z týchto konferenčných príspevkov podrobnejšie najmä tie, ktoré sa zastávajú posilňova-
cích iniciatív.  

                                                             
13 Táto autorka v článku o lexikálnej variantnosti presvedčivo v širokom kontexte vysvetlila dôvody, 

na základe ktorých bol prijatý variantný opis týchto prípadov v koncepcii 1. zväzku Slovníka súčasného 
slovenského jazyka (2006). 

14 V informácii o svojom výskume medzi učiteľmi o rozšírení pravidla o rytmickom krátení typu drá-
har, mliekar, škôlkar, prevádzkareň, prezliekareň autorka uvádza, že ho „väčšina opýtaných označila ako 
zjednodušenie. Učitelia, ktorí s rozšírením tohto pravidla nesúhlasili, ako dôvody uviedli uplatňovanie 
dlhej výslovnosti -ár, -áreň pri týchto slovách v bežnej jazykovej praxi, výslovnosť s krátkymi príponami 
pociťujú ako neprirodzenú“ (2009, s. 193).  
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V príspevku M. Považaja sa sumarizujú názory tých, čo o probléme písali, a poukazuje 
sa na to, že niektorí autori vyjadrili s posilnením rytmického zákona súhlas, iní ho, naopak, 
kritizovali. Po zreprodukovaní jednotlivých prístupov tento autor konštatuje: „Podľa našej 
mienky vrátenie kodifikácie prípon -ar/-ár, -areň/-áreň do stavu pred rok 1991 by bolo 
krokom späť a krokom, ktorý by výrazne zneistil používateľov spisovnej slovenčiny 
a naštrbil dôveru v kodifikáciu. V tejto súvislosti nepokladáme za vhodné riešenie ani kodi-
fikovanie dvojtvarov typu prevádzkar/prevádzkár, mliekar/mliekár, čo v prípade slov typu 
mliekar pravopisná komisia na zasadnutí 2. 12. 1997 odmietla“ (2009, s. 173 – 173). Ale 
veď M. Považaj práve aj v tomto príspevku – tak jasne ako málokto iný – demonštroval, že 
sú rôzne názory na túto vec, z čoho by bolo logické vyvodiť, že zmysel tu má aj z tohto 
dôvodu pristúpiť na kompromis, čiže na variantné riešenie. A to je vlastne najorganickejší 
záver, ktorý podľa môjho názoru z celého zhrnutia M. Považaja vyplýva. Je možné, že pra-
vopisná komisia v roku 1997 variantné riešenia v tejto veci zamietla, ale, korektné je záro-
veň uviesť, že neskoršie zasadania tejto komisie v rokoch 2006 a 2009 uvedené riešenia, 
naopak, potvrdili.  

M. Považaj v tomto článku okrem iného uvádza, že opieranie sa pri zdôvodňovaní pô-
vodných (neskrátených) sufixov -ár, -áreň o Retrográdny slovník slovenčiny (1976) J. Mis-
tríka, ktorý nemá ani jedno slovo so zakončením na -ar, -areň, je pomýlené, lebo vzhľa-
dom na vtedajšiu kodifikáciu to ináč v tomto slovníku ani nemohlo byť. Už aj táto téza je 
sporná, lebo J. Mistrík sa pri príprave spomínaného slovníka neopieral len o kodifikačné 
diela, ale napr. aj o lístkový materiál písaných textov najrozličnejších žánrov, nazhromaž-
dený pri príprave frekvenčného slovníka slovenčiny (porov. k tomu Mistrík, 1976, s. 19). 
No možno položiť aj inú otázku: je potom celkom legitímne odvolávať sa v rámci diskusie 
o kvantite prípon -ár, -áreň na výskyty ich „skrátených“ podôb po dlhom nositeli slabič-
nosti po roku 1991, resp. 1998 (porov. Považaj, 2005, s. 104), keď už takmer 20 rokov nám 
kodifikácia prikazuje tieto výrazy písať a vyslovovať bez sufixálnej kvantity, a to bez výnimky? 

M. Považaj vo svojom príspevku ďalej tvrdí, že „sa možno z nevedomosti alebo možno 
zámerne táto úprava pripisuje iba jednému-dvom jazykovedcom“. Aby ukázal, že to tak 
nie je, uvádza niektoré mená členov komisií (pravopisnej a ortoepickej), ktorí boli pri tom, 
keď sa rozhodovalo o pravidle z roku 1991. Autor tohto príspevku pri tom nebol, nevie, 
ako to tam prebiehalo, a nevie ani to, prečo nikto z členov pravopisnej komisie „nevyslovil 
námietky proti uvedenej pravopisnej úprave ani pri definitívnom redigovaní“ (Považaj, 
2009, s. 171). Ale vie, že J. Bosák z komisie na protest vystúpil (upozorňuje na to aj 
M. Považaj) a že krátko po vyjdení Pravidiel slovenského pravopisu sa začali objavovať 
príspevky niektorých členov komisie, otvorene spochybňujúce tento zásah (J. Horecký, 
L. Dvonč, J. Sabol). Máme však k dispozícii ešte významnejší corpus delicti, ktorý nám za-
nechal J. Horecký. Ten na koniec svojej štúdie o morfematickom aspekte rytmického krá-
tenia (Horecký, 1993, s. 102) doložil: „Kvôli historickej pravde treba konštatovať, že polo-
vička členov pravopisnej a ortoepickej komisie prítomných na zasadnutí, kde sa diskutova-
lo a rozhodovalo o tomto Kačalovom pravidle, bola proti tomuto pravidlu. Autor tohto 
príspevku (prítomný na zasadnutí z funkcie člena pravopisnej komisie a predsedu orto-
epickej komisie) aj ako úradný recenzent rukopisu Pravidiel toto Kačalovo pravidlo jedno-
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značne odmietol.“15 Nijaká dojemná zhoda ani selanka sa teda medzi členmi, ktorí boli 
prítomní na zasadaní komisie, nekonala. 

A napokon kvôli historickej pravde pripomeňme aj my, že v decembri 2009, na zatiaľ 
poslednej spoločnej schôdzi ortoepickej a pravopisnej komisie, sa vyslovili „hromadne“ za 
variantné riešenie aj takí autori, ktorí v roku 1991, resp. 1998 na zasadnutiach komisií 
neprotestovali proti skráteniu sufixov -ár, -áreň po dlhom nositeli slabičnosti. Prečo takto 
postupovali vtedy a prečo sa teraz priklonili k inému riešeniu? Neviem o nijakom inom 
dôvode a inom realistickom vysvetlení tohto ich počínania okrem toho, že po dlhých od-
borných diskusiách na danú tému prijali argumenty tej strany, ktorá spochybňovala odô-
vodnenosť tohto skracovania.  

J. Kačala vo svojom článku z toho istého zborníka (2009) odkazuje v danej súvislosti na 
našu sondu, ktorú sme vykonali so študentmi mediálnej komunikácie s cieľom overiť 
oprávnenosť kodifikačnej zmeny a skracovania sufixov -ár, -áreň po dlhom nositeli slabič-
nosti prieskumom ich vedomia (Ondrejovič, 2005). Tento náš sondážny pokus hodnotí ako 
„verejné spochybňovanie platnej kodifikácie spisovnej slovenčiny zo strany samých jazy-
kovedcov“. Ale čo to znamená? Nemá vari jazykovedec právo preveriť akúkoľvek tézu, 
ktorá sa mu zdá pochybná, a o svojich výsledkoch informovať odbornú verejnosť? Podľa 
môjho názoru každý vedecký pracovník má na to nielen právo, ale je to, dúfam, že to ne-
bude znieť príliš pateticky, aj jeho povinnosť. Už Ľ. Ďurovič (1995, s. 35) upozornil na to, že 
kodifikácie majú tendenciu správať sa ako konečné a ťažko nájsť krajší príklad na takéto 
uvažovanie, než to nachádzame u J. Kačalu, ktorý náš pokus o sondu v ďalšom výklade 
hodnotí dokonca ako „chystaný palácový prevrat“ a celú aktivitu spochybňujúcu zmenu 
v roku 1991 kvalifikuje ako pokus „bez dôkladnejšieho demokratického odborného posú-
denia veci na odbornej pôde, bez predstavenia takéhoto zámeru širšej kultúrnej verejnos-
ti, bez rešpektovania faktu, že kodifikáciu z roku 1991 širšia kultúrna verejnosť prijala 
kladne, zaviesť do kodifikácie zmeny, ktoré by značili popretie istých zmien oficiálne prija-
tých pred 15 rokmi a ktoré by v jazykovej praxi, najmä vo vyučovaní slovenského jazyka, 
osobitne v základných školách, vyvolali chaos“ (Kačala, 2009, s. 30 – 31). Už sme poukázali 
na spornosť tvrdenia o kladnom prijatí danej zmeny kultúrnou verejnosťou, k čomu možno 
dodať, že vyvolať chaos a oslabiť normu sa kodifikátorom už podarilo práve uvedenou 
intervenciou.  

A aké bolo to „demokratické posúdenie veci na odbornej pôde a predstavenie tohto 
zámeru širšej kultúrnej verejnosti“ okolo roku 1991, ktoré chýbalo v roku 2006? Možno si 
všimnúť (porov. k tomu Buzássyová, 2009, s. 101 – 102), že ešte v polovičke 80. rokov 
nebola táto intervencia do jazyka pri príprave nových Pravidiel slovenského pravopisu 
vôbec na programe (Kačala, 1984, 1985). Ani článok K. Hegerovej, ktorý bol uverejnený 
v Kultúre slova (1987), neveštil ani v najmenšom takýto posun. Dokonca sme zmienku 
o tom nenašli ani v príspevku J. Kačalu s danou tematikou z roku 1988. Informácia o tejto 
zmene sa objavuje až v ďalšom odbornom článku J. Kačalu z roku 1990, v ktorom sa podá-

                                                             
15 Preto dosť prekvapuje tvrdenie I. Ripku (2008), že „nikto nič vážnejšie verejne nenamietal“ (porov. 

k tomu Sokolová, 2009, s. 86). 
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va správa (s. 293) o úpravách do podoby dráhar, prevádzkar, prevádzkareň, ale aj píšuci, 
vladnuci, o ktorých sa tu hovorí, že sa kodifikujú „v súlade s hláskoslovným systémom 
súčasnej spisovnej slovenčiny, ako aj so skutočným (!) spisovným úzom“ (ibid.). Tu by bolo 
treba odpovedať na otázku: aký je to ten skutočný spisovný úzus? Najskôr to bude 
v danom prípade taký, v ktorom sa dodržiava uvedené pravidlo z roku 1991 (1998), ale 
nechcem špekulovať. V hlavnom dotazníku, ktorý pripravili sociolingvisti v Jazykovednom 
ústave Ľ. Štúra SAV na pomedzí rokov 1989/1990, ešte slová na -ár, -áreň nefigurovali, čo 
znamená, že tieto sufixy ešte ani vtedy nepredstavovali nijaký problém.  

Za veľmi zásadný v kontexte uvedených udalostí a aktivít považujeme najmä spomína-
ný 1. december 2009, keď spoločne zasadala pravopisná a ortoepická komisia. Po úvod-
nom vystúpení J. Sabola venovanom kvantite v slovenčine sa rozvinula rozsiahla diskusia. 
Jednotlivé príspevky, ktoré tu odzneli, vyústili do dohody diskutujúcich a členov uvede-
ných komisií, že pri príprave novej kodifikačnej príručky sa v danom prípade bude postu-
povať prostredníctvom variantných riešení. Postoj členov komisií mohol byť v danej veci 
iba ťažko jednoznačnejší, keď z 23 prítomných sa za variantné riešenie vyslovilo 20, proti 
bol 1, 1 hlasovanie ignoroval a 1 sa zdržal hlasovania. Zopakujme, že za „variantné“ rieše-
nie hlasovali aj tí, čo v roku 1991 podľa všetkého neprotestovali proti striktnému skráteniu 
daných tvarov. Ale „decembrová“ komisia v tejto veci nadviazala už na svoje predchádza-
júce rozhodnutie. Aj na zasadnutí pravopisnej komisie 26. júna 2006 sa členovia raz do-
hodli, že doterajšia kodifikácia sa má upraviť v tom zmysle, že v budúcich kodifikačných 
príručkách sa uvedú oba varianty, a to tak, že tvary „podľa platnej kodifikácie“ sa umiestnia 
na prvom mieste a doplnený (kvantitatívny) variant na mieste druhom. 

8. V tejto súvislosti si všimnime aj štúdiu M. Sokolovej a A. Jarošovej Kvantitatívne al-
ternácie v lexémach so sufixmi -ár, -áreň (2008). Keďže tu však autorky neskúmali, ako sa 
kvantita v tomto prípade „správa“ v živej praxi, ale opierali sa podľa všetkého predovšet-
kým o „platnú kodifikáciu“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka a Pravidlách slovenské-
ho jazyka, pracujú iba s ťažko prijateľnými typmi, ktoré spontánna prax nepotvrdzuje: 
čučoriedkareň, čučoriedkar, slobodomyšlienkar, voľnomyšlienkar, detektívkar, bábkar, 
výškar, epizódkar atď. V nadväzujúcej štúdii M. Sokolová (2009) už aj explicitne potvrdila, 
že kvantitatívne podoby týchto sufixov sa uvádzajú „podľa PSP 1991, 1998 bez ohľadu na 
úzus“ (s. 77). Situácia sa ináč podáva v článku A. Jarošovej o variantoch (2009), v ktorom 
autorka objasňuje, že novou zmenou, založenou na variantnosti, sa vyšlo v ústrety mno-
hým používateľom, ktorí v ústnych prejavoch skracovali príponu -ár po predchádzajúcej 
dĺžke a premietli tento jav do grafickej podoby slova ako „odlesk úrovne fóny a fonémy“ 
(porov. Sabol, 2005, s. 13). No upozorňuje aj na to, že kvantitatívne zastúpenie týchto 
používateľov sa nezisťovalo, aby si autorka napokon položila otázku, či cena za túto zmenu 
nebola privysoká vzhľadom na následný pohyb v morfologickej rovine a vzhľadom aj na 
zložitosť pravidiel regulujúcich používanie dlhého variantu sufixu (s. 112) (podobne znejú-
cu „rétorickú“ otázku možno nájsť aj u M. Sokolovej, 2009, s. 87). A. Jarošová vysvetľuje, 
že Slovník súčasného slovenského jazyka „zrovnoprávnil“ výsledky dvoch kodifikácií, keďže 
v lexémach s morfonologickým sufixom -ÁR, v ktorých neprebehla alternačná zmena dl-
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hého vokálu v kmeni, sa ponúkajú dva pravopisné varianty: bábkar/bábkár, bájkar/bájkár, 
diaľkar/diaľkár a pod.  

M. Sokolová v štúdii z roku 2009 okrem iného uvádza, že z lexikografického hľadiska je 
možných niekoľko riešení dnešnej „rozporuplnej situácie“ s -ármi a -árňami. Najlepším 
riešením, ktoré nevyvoláva nijaké variantné gramatické tvary v mikrosystéme lexém so 
skúmanými sufixmi, by bolo podľa nej vrátiť sa ku kodifikácii pred rokom 1991. Oprávnene 
tvrdí, že akceptovanie kodifikácie z rokov 1991 a 1998 ako neutralizácie kvantity v sufixoch 
po dlhej slabike súvisí s vierou, že rozkolísanosť normy sa ustáli (s. 85), t. j. že sa upokojí 
rozkolísanosť, ktorú vlastne tieto kodifikácie spôsobili, a to v smere kodifikácie z rokov 
1991 (1998). Napokon autorka za oprávnené nepovažuje ani riešenie, potvrdené pravo-
pisnou komisiou v roku 2006, ktoré sa uplatnilo v Slovníku súčasného slovenského jazyka, 
keďže táto komisia popri „bezproblémovom variante bábkár, bábkárka, bábkársky spred 
r. 1991“ odporučila kodifikovať aj variant bábkar, bábkarka, bábkarský (Sokolová, 2009, 
s. 87). M. Sokolová, ktorá toto riešenie považuje za najmenej čisté, ešte upozorňuje na to, 
že v čase, keď si podľa nej používatelia pomaly zvykali na tento druhý variant (odkazuje sa 
na slovo bábkarský/bábkárský/bábkarsky na Googli), prišli lingvisti s novým návrhom, 
ktorý nanovo oživil všetky tri varianty (prevádzkarňach, prevádzkarniach, prevádzkár-
ňach), pričom – na druhej strane – autorka potvrdzuje, že trojtvary v adjektívach sa ma-
sívne objavili až po kodifikácii z roku 1991. Upriamuje zároveň pozornosť aj na to, že návrh 
na kodifikáciu v roku 2006 (pamiatkarský, pamiatkársky, mliekarniach, mliekárňach) 
vlastne len odníma jednému z variantov status jazykovej chyby, kým tretí variant, ktorý sa 
tým nanovo oživil, ostal v SSSJ nepovšimnutý (pamiatkarsky, mliekarňach). 

M. Sokolová v ďalšom výklade vo všeobecnosti súhlasí s rozšírením dubliet v kodifikač-
ných príručkách (ibid., s. 87), k čomu možno dodať, že akceptáciou vyššieho počtu varian-
tov sa vyznačuje stále vo väčšej miere aj moderná svetová lexikografia. V zásade však nie 
je ich veľkou propagátorkou, o čom svedčí aj jej konštatácia, že „v kodifikačnej praxi sa 
v tejto súvislosti prvá chyba urobila v roku 1991, keď sa neurobili aj rozsiahle sociolingvis-
tické prieskumy a nezohľadnili sa zmeny na morfologickej rovine“ (ibid.), druhá chyba sa 
podľa nej urobila „v kombinácii dvoch kodifikácií“. Všetky tri kodifikácie spolu (1991, 1998, 
2006) spôsobili totiž vysokú variantnosť pri substantívach so skúmanými sufixmi.  

9. Aj po uvedení všetkých týchto faktov súvisiacich s riešením otázok kvantity 
v spisovnej slovenčine sa však domnievam, že tvorcovia Slovníka súčasného slovenského 
jazyka oprávnene pokračujú v duchu prvého zväzku uvádzaním variantnej výslovnosti 
v zastúpení skráteného i dlhého variantu. Je to oprávnené v kontexte intervencií z rokov 
1991 a 1998. Je to tak, ako napísal M. Týr: „Zdá sa, že v praxi sa jednoducho neujali tvary 
typu mliekar, mliekareň, bábkar, frézar, a preto SSSJ vrátil aj pôvodné“ (Týr, 2009, s. 22). 
1. zväzok slovníka obsahuje napr. varianty čajičkár a čajíčkár, na druhej strane bárkar 
i bárkár, no má napr. iba podobu autičkár, čiže postupuje sa v zhode s praxou 
a s akceptovaním fonologických i sociolingvistických poznatkov. Pri príprave 2. zväzku sa 
uvažovalo o slove koníčkár s tým, že sa navrhovali dve podoby koničkár a koníčkar 
s poukazom na to, že v jednom zo zdrojov má v písaných textoch koničkár 59 výskytov, 
koníčkár 55 a koníčkar 190. Ale treba vziať do úvahy kodifikáciu spred 20 rokov a spôsob, 
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ako sa táto kodifikácia presadila, ako aj to, že nad všetkým stále poletuje tieň jazykového 
zákona s hrozbou pokuty. Čiže treba mať na zreteli aj ten fakt, že zistená frekvencia tvarov 
tu nemusí byť celkom preukazná, nemusí celkom zodpovedať prirodzenému stavu 
v hovorenej komunikácii. A zabudnúť nemožno ani na to, na čo upozorňuje J. Sabol, že 
totiž kvantita je v slovenčine značne redundantný jav a ako taká sa „prejavuje v skracovaní 
dlhej chróny v konkrétnej výslovnosti. Dlhé nositele slabičnosti ustupujú v smere morfo-
fonéma – fonéma – fóna“ (Sabol, 2004, s. 137). Napriek všetkým úsiliam pravidlo 
o rytmickom krátení sa v spisovnej slovenčine uplatňuje s výnimkami, ktoré by sa nemali, 
ako to formuluje aj J. Genzor pri sufixoch -ár, -áreň, „silou-mocou odstraňovať“ (Genzor, 
2009, s. 159). Na tomto mieste pripomeňme ešte slová vynikajúceho typológa a zároveň 
známeho polyglota V. Skaličku, u ktorého sa v článku K otázke jazykovej kultúry (1963) 
nájde aj takáto pasáž: „Třeba si uvědomit, že jazyk má ve svém vývoji více možností 
a může se rozhodnout pro jednu z nich. Z hlediska jazyka jako celku jsou jednotlivé mož-
nosti náhodné. Při zasahování do jazyka vybíráme jednu, druhou, třetí možnost. Jazykově-
dec pak může udělat chybu nebo – při správném odhadu – napomoci vývoji“ (citované 
podľa Skalička, 2004, s. 917). Po posúdení všetkých argumentov je zrejmé, že pri skraco-
vaní sufixov -ár, -áreň z roku 1991 (1998) šlo jednoznačne o prvý prípad. 

V prípade, že sa do slovníka (a nemyslím len na Slovník súčasného slovenského jazyka) 
i do pravidiel dostane krátky (alternačný a/alebo neutralizačný) i dlhý variant, jazyk 
v zhode s poukazom J. Sabola na „Jánusovu tvár“ kvantity v slovenčine (Sabol, 2005, s. 14) 
dostane šancu, aby sa prípadne rozhodol. Pri kodifikácii z rokov 1991 a 1998 takúto šancu 
nedostal.  
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Once again to the -ar, -areň case 
The study deals with the author’s standpoint to the problem, which has been, after 

1991, often discussed. The stress was put on the question of strengthening the rhythmical 
law (rhythmical shortening) in the Slovak standard language by its expansion to the sphe-
re of suffixes -ár, -áreň which follow after long syllables. Before 1991 there were used and 
codified only forms with long suffixes -ár, -áreň, -árenský. The author summarizes the 
reasons of individual authors (phonologists, sociolinguists, historical linguists as well as 
language codificators), thoroughly considering this problem and reveals non-sufficient 
theoretical base of such decision, which was realised without any investigation of speech 
practice. Nevertheless, the codification of shortened forms after long syllable caused oc-
currences of them in contemporary Slovak language (especially in its written form), there-
fore the author advocates for variants (-ár/-ar, -areň/-áreň -arenský/-árenský) in codifica-
tion handbooks as well as in dictionaries. 
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