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Vedomá aktualizácia nárečovej variety vo verejných 
komunikátoch 

 

Gabriela MÚCSKOVÁ 
 
 
Abstrakt 
V príspevku sa zaoberáme aktualizáciami nárečovej variety v písaných a hovorených komuni-
kátoch vo verejnej (informačnej, marketingovej, publicistickej a umeleckej) sfére. Vedomé 
zapájanie nárečovej formy v týchto oblastiach vnímame ako nový sociolingvistický fenomén 
vyplývajúci a) zo zmeny fungovania a statusu nárečia v súčasnej regionálnej jazykovej situá-
cii; b) z komerčného a marketingového tlaku upútať recipienta inovatívnosťou a originalitou; 
c) z prehodnocovania negatívnej konotácie vo vzťahu k tradičným, so starším obdobím spo-
jeným, formám spôsobu života a (jazykového) správania; d) z potreby hľadať osobité 
a odlišujúce formy prejavu ako reakcie na intenzívny nárast uniformity pod tlakom globalizácie. 
 
Kľúčové slová  
sociolingvistika, stratifikácia národného jazyka, verejné prejavy, nárečová varieta, motivácia 
 
Kontakt 
Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
mucskova@fphil.uniba.sk 

 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Jazyková zmena v historickom vývine jazyka 

a v procese formovania jeho spisovnej variety (VEGA 1/0848/13). 

 
 

1 Úvod 

V hľadaní prístupu, ako uchopiť a interpretovať v súčasnosti pomerne rozšíre-

né štylizované využívanie nárečovej veriety vo verejných komunikátoch, je nevy-
hnutné vychádzať z domácich sociolingvistických prác, ktoré sa snažili o zachytenie 
variantnosti národného jazyka v stratifikačnej hierarchii variet a opis dynamiky ich 
koexistencie. 

 

2 Stratifikácia a jazyková situácia 
V našej lingvistike sa začiatky týchto snáh spájajú už tradične s dielom profeso-

ra Jána Horeckého (1979, 1981), z ktorého vychádzali ďalší lingvisti v sociolingvis-
ticky zameraných prácach (I. Ripka, J. Bosák, S. Ondrejovič, J. Dolník, V. Patráš, 
D. Slančová, M. Sokolová, Ľ. Kralčák a ďalší). 

Spočiatku sa viac kládol dôraz na stav a vymedzenie foriem/variet a ich opis 
(alebo aspoň vymenúvanie prvkov, ktoré do tej ktorej variety patria), zatiaľ čo 
v neskorších a súčasných výskumoch sa pozornosť sústreďuje na procesy, dyna-
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mické javy a zmeny, ku ktorým dochádza vďaka koexistencii variet, pričom sa vzá-
jomné medzivarietné interferencie už nechápu ako „chyby“, nesystémové jednot-
ky alebo porušovania normy, ale naopak, sú vnímané ako prirodzený jav fungova-
nia jazyka v komunikácii.  

Za prelomový príspevok, ktorý nasmeroval uvažovanie o stratifikačnom modeli 
jazyka smerom k skúmaniu dynamických zmien a vývinových procesov, k uchope-
niu nie len statického opisu jazykovej situácie, ale k hľadaniu zdrojov jej dynamiky, 
považujeme príspevok D. Slančovej a M. Sokolovej (1994), ktoré znázornením pre-
chodných pásiem medzi jednotlivými varietami a semivarietami naznačili zdroje 
dynamiky a jazykových inovácií vo vývine všetkých variet, odhalili variantnosť 
štandardnej variety podmienenú príznakovými regionálnymi jednotkami a navrhli 
vymedzenie regionálne diferencovaných štandardných a subštandardných variet. 
Takéto chápanie stratifikácie jazyka bolo aj pre naše výskumy hovorenej podoby 
jazyka veľmi inšpiratívne najmä tým, že umožnilo nielen prezentovať, ale tiež in-
terpretovať rozkolísanosť a diferencovanosť jazyka v bivarietnej jazykovej situácii 
(porov. Múcsková, 2006).  

Súbor všetkých variet národného jazyka tvorí (spolu 
s inými jazykmi používanými na danom území) jazykovú 
situáciu a z funkčného zastúpenia jednotlivých variet 
národného jazyka v komunikácii potom vyplýva ich hie-
rarchizácia a rozlíšenie na jadro a perifériu. V súčasnej 
jazykovej situácii môžeme z hľadiska komunikačnej 
funkčnosti, ktorá je odrazom sociálnej stratifikácie 
a jazykových kontaktov, ako aj mnohých divergentných 
a konvergentných jazykových procesov odohrávajúcich 
sa v rámci koexistencie niekoľkých variet jazyka, zaradiť 
do jadra štandardnú a spisovnú varietu s príslušným 
výsekom semivariet (porov. obrázok prevzatý z práce 
Slančovej – Sokolovej, 1994, s. 221). 

Hierarchia variet a ich príslušnosť k jadru v rámci ja-
zykovej situácie sú však regionálne diferencované, 
a kým v širšom slovenskom rámci postavenie tradičných dialektov ustupuje do 
periférie jazykovej situácie, na východnom Slovensku je modifikovaná forma in-
terdialektu stále súčasťou jadra. Ako sme poukázali v príspevku Zmeny v stavbe, 
vývine a fungovaní nárečia v súčasnej jazykovej situácii (na príklade spišského ná-
rečia) (Múcsková, 2011, s. 45), jadro súčasnej jazykovej situácie väčšiny východo-
slovenských miest tvoria:  

 súčasná podoba historického regionálneho dialektu,  

 značne diferencovaný interdialekt západnej a východnej skupiny východoslo-
venských nárečí, v ktorom sa v súčasnom vývine stierajú lokálne osobitosti obcí 
a menších areálov, 
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 zatiaľ málo špecifikovaný ale živý a do veľkej miery diferencovaný útvar – 
mestská reč, 

 spisovná varieta prítomná v oficiálnej, najmä písomnej komunikácii a v komu-
nikátoch prijímaných pasívne z masovokomunikačných prostriedkov, 

 štandardná varieta ako uvoľnenejšia (reálna) forma spisovného jazyka v ústnej 
komunikácii,  

 subštandardné útvary fungujúce v úzkom kruhu odbornej alebo sociálnej ko-
munikácie.  
Dominantnými varietami v bežnej každodennej komunikácii sú však bezpochy-

by východoslovenské nárečie v jeho súčasnej modifikovanej podobe, interdialekt a 
štandardná varieta slovenčiny s východoslovenskými špecifikami. V dôsledku 
funkčného rozšírenie štandardnej variety aj do neoficiálnej komunikácie a ústupu 
tradičného nárečia dochádza k ich vzájomnému prelínaniu a jazykovo-štruktúrnej 
interferencii. Viaceré práce skúmajúce hovorenú podobu slovenčiny vo východo-
slovenskom nárečovom prostredí sa venujú štruktúrnym interferenčným javom – 
interferémam, ktoré neuvedomele prenikajú z tradičného nárečia do štandard-
ných alebo spisovných prejavov hovoriacich, čo je v doterajších výskumoch regio-
nálnych jazykových situácií zosobnené v opisoch výsledkov interferencií variet 
v komunikácii ale aj vo vedomí bivarietných používateľov jazyka. 

Ľ. Kralčák vo svojej štúdii K aktuálnej stratifikácii slovenského národného jazyka 
a jej dynamike rozlišuje medzi spontánnym (neuvedomovaným) a kontrolovaným 
(uvedomovaným) zapájaním nárečových jednotiek do verejnej komunikácie: 
„V súčasnosti si nárečový základ nachádza pri prenikaní do sféry verejného pre-
stížneho komunikovania dve cesty: (1) kontrolované, a teda zámerné autorské 
ozvláštňovanie textu dialektizmami, resp. aj širšie využívanie nárečového základu, 
(2) postupné prirodzené prenikanie štruktúrnych nárečových prvkov do hovorenej 
slovenčiny, resp. ich upevňovanie v štandardnej forme komunikácie“ (2008, s. 284 
– 285).  

 

3 Vedomá aktualizácia dialektu 
V našom príspevku sa budeme bližšie zaoberať konkrétnymi príkladmi zámer-

nej (a štylizovanej) aktualizácie nárečia a uplatnenia dialektizmov alebo súvislých 
nárečových prejavov vo verejných komunikátoch.  

3.1 V starších obdobiach sa vo verejných prejavoch a v písaných textoch náre-
čia využívali najmä v umeleckej a zábavnej sfére: v umeleckej literatúre (Z. Zguriš-
ka, J. Moravčík, M. Zimková, J. Bodenek, Š. Žáry, M. Kukučín, B. Slančíková Timra-
va, J. Gregor Tajovský a ďalších), v divadle (Radošinské naivné divadlo), folklóre, 
filmoch a seriáloch z dedinského prostredia (M. Zimková: Pásla kone na betóne, 
E. Šándor: Sváko Ragan z Brezovej a pod.), v satirickej a humoristickej tvorbe 
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v kalendároch a humoristických časopisoch a zábavných programoch (napr. ľudoví 
rozprávači). 

Motiváciou vyžitia nárečových foriem tu bola najmä snaha o dokreslenie a bliž-
šiu charakterizáciu mimojazykových situácií a skutočností, navodenie určitého so-
ciálneho, regionálneho alebo dobového prostredia, vyjadrenie spolupatričnosti 
autora s prostredím, z ktorého pochádza alebo charakteristika postáv, čo bolo 
v niektorých prípadoch spojené s komickosťou, humorom alebo aj iróniou a satirou.  

3.2 V súčasnosti z pohľadu celkovej jazykovej situácie musíme konštatovať, že 
dochádza k ústupu nárečí z každodennej komunikácie a nárečia sú dnes nie len 
regionálne ale aj sociálne a komunikačne ohraničené, to znamená, že dochádza 
k zníženiu miery funkčno-komunikačnej zaťaženosti nárečí a k zmene ich vníma-
nia ako bežného dorozumievacieho prostriedku. Nárečia sa stále viac vnímajú ako 
zvláštna – iná, netradičná, či dokonca originálna – forma alebo prostriedok preja-
vu. S touto zmenou vnímania nárečia ako bežného nepríznakového dorozumieva-
cieho prostriedku na prostriedok, ktorým sa môže dosiahnuť istý ozvláštňujúci 
efekt (a tiež čiastočne s elektronizáciou súčasnej komunikácie) súvisí rozšírenie 
uplatňovania nárečových prvkov, ale aj nárečia ako celku do ďalších oblastí verej-
nej komunikácie. Zmienky o prenikaní nárečia do populárnej hudby a reklamy na-
chádzame aj v citovanej práci Ľ. Kralčáka: „Podobne má ozvláštňujúci efekt využí-
vanie nárečového základu aj v oblasti populárnej hudby a reklamy, čím sa 
v ostatnom čase vytvára na nárečie netradičný, i keď nie veľmi široký priestor. Tu 
už nejde o dotváranie koloritu, ale o snahu zaujať a najmä v reklame upozorniť na 
obsah netradičnou formou“ (2008, s. 285) a v príspevku D. Slančovej a M. Sokolo-
vej: „Javy východoslovenského variantu štandardnej variety prenikajú do štylizo-
vanej verejnej komunikácie. Nájdeme ich napr. v piesňach výrazne mestskej pre-
šovskej skupiny Chiki liki tu-a... ale aj v reklame (bilboard Ta to šalene ceny 
v totym Elektroworlde)“ (2011, s. 349). Väčšia pozornosť sa však týmto prejavom 
zatiaľ z lingvistického (či už sociolingvistického alebo nárečového) hľadiska neve-
novala.  

Zamerali sme sa teda na vyhľadávanie podobných prípadov aktualizácie náre-
čia (konkrétne vo východoslovenskej nárečovej oblasti) vo verejných komuniká-
toch a s prekvapením sme zistili, že nárečových prejavov a textov je v súčasnosti 
veľmi veľa, a keďže ich autormi sú bežní ľudia bez dialektologických či filologických 
poznatkov, písaná podoba nárečových textov je veľmi variantná, spontánna a čas-
to odráža reflexívne uvažovanie o jazyku, spontánnu systemizáciu nárečovej nor-
my a rôznu mieru uvedomovania/neuvedomovania si dištinktívnych jednotiek 
štandardnej a nárečovej variety. Texty, v ktorých sa vedome aktualizuje nárečie, 
patria do rôznych oblastí verejnej komunikácie a zapojenie nárečovej formy má 
tiež veľmi rôznorodú motiváciu. Získaný materiál sa pokúsime rozdeliť do niekoľ-
kých oblastí, kde – aspoň stručne – naznačíme možnú motiváciu aktualizácie náre-
čovej formy:  
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3.2.1 Komerčná sféra. Názvy podnikov (napr. Pivnica u Šľepích jazdcov v Spiš-
skej Novej Vsi) a jedál v jedálnych lístkoch (Reštaurácia u starej mamy v Spišskej 
Novej Vsi ponúka jedlá Keď ši lačny nešpekuluj, Lakocinka, Pre lačneho dzeda, Je-
dzenie na svojo riziko) (podľa Rumančíková, 2011, s. 63) v nárečovej forme vyvolá-
vajú očakávanie domáceho prostredia alebo kvality tradičnej domácej kuchyne. 

3.2.2 Reklama. Príznakové východoslovenské prvky sa vyskytujú v sérii reklám 
na produkt Fun-Fón v replikách známej postavičky Pištu Lakatoša: ... som čakal 
das peďesiad roki, ... dal som ho doma do vaňi..., sťiahnuď z internetu tote noti, 
...ta čo taka zima ťi je... s cieľom zaujať humornou stránkou nielen obsahu jeho 
výpovedí, ale aj formy. 

3.2.3 Populárna hudba. S cieľom zaujať netradičnou formou sa v súčasnosti 
objavuje mnoho regionálnych skupín, ktoré vo svojich textoch využívajú nárečie. 
Nárečová forma tu spĺňa okrem cieľa odlíšiť sa od ostatných tiež humorný prvok 
a v niektorých prípadoch môže k takejto forme viesť autorov aj snaha zdôrazniť 
regionálnu jedinečnosť, osobitosť – odlišnosť od prevládajúcej a narastajúcej uni-
formnosti kultúry, životného štýlu a hodnôt. V oblasti východného Slovenska 
pravdepodobne najznámejšou takouto skupinou je skupina Drišľak a skupina He-
ľenine oči. Texty si tieto skupiny uverejňujú aj na svojich webových stránkach, čo 
opäť ponúka možnosť sledovať individuálne snahy o zachytenie nárečia v písanej 
podobe a reflexiu dištinktívnych varietných prvkov. Na ilustráciu uvedieme aspoň 
časť textov piesní týchto skupín: (Drišľak) Bandurki, gruľe, krumpľe, vikopal mi 
v ješeňi bandurki chtoška. Kebi ľen ich vikopal, aľe ich i vžal, zostal mi bez bandu-
rok jak bez soľi kraľ. Bandurki toho roku ňebuľi fajne, budzeme jejsc mi rižu abo 
kozare. Bandurki, bandurki, kďe sce še poďeľi, či vas ľudze kradľi a či vas predaľi… 
(Heľenine oči) Vianoce, vianoce, za dverami klopaju. Neotvarajce dzvere, bo nas 
potalabaju.Vianoce, stromik še nam ligoce. Dze śi nechal darunky, ty stary choboce. 

3.2.4. Televízne seriály a situačné komédie. Snaha udržať si sledovanosť 
a uspieť v konkurencii množstva podobných komerčných programov (umeleckou 
hodnotou nie veľmi zaťažených no obľúbených pre jednoduché humorné prvky, 
expresívnosť a pikantné zápletky) sa tvorcom scenárov osvedčilo zapojiť do deja 
postavu z východného Slovenska s typickými interferémami v rečovom prejave. 
Tieto postavy spravidla zosobňujú aj v spoločnosti udržiavané postojové a hodno-
tové stereotypy, t. j. v prípade východného Slovenska môže ísť o nie veľmi vysoké 
intelektové schopnosti, prostoduchosť, nedostatok peňazí a alkoholizmus, čo je na 
druhej strane niekedy aj negatívne vnímané obyvateľmi z východného Slovenska, 
o čom svedčia početné internetové diskusie – napríklad k postavám Monči a Fedo-
ra zo seriálu Panelák (ktoré sú zo socio-dialektologického hľadiska zaujímavé aj 
tým, že diskutujúci analyzujú a hodnotia úroveň ovládania alebo vierohodnosti 
nárečovej normy) a k postave Mikiho z Profesionálov. 



Vedomá aktualizácia nárečovej variety vo verejných komunikátoch 

 
186 

3.2.5 So špecifickým a možno povedať, že eticky až krajným prípadom sa stre-
távame v rôznych amatérskych videách na internete, v ktorých sa využitím náre-
čia zintenzívňuje vulgárnosť až perverznosť obsahu. 

3.2.6 Nárečovú podobu majú často príspevky v internetových diskusiách, kde 
touto formou autori často chcú prejaviť patriotizmus s regiónom, dištancovanie sa 
od oficiálnych stanovísk, alebo spoločensky nadradených inštitúcií či osôb, ako 
napríklad v diskusii o úprave spojov v Prešove (téma Návrh GVD 2013 nepočíta s 
rýchlikmi v Prešove: Dopravne experci... vo varošu same dopravne experci, porad-
cove, pomali vecej jak karčmoch a lekarňoch. Ľem každi z nich pre varoš urobel 
taki dobri veľki visušeni džuk z nosa. A ľudzi skušaju kto ma jaku sklerocu. V totim 
roku ešči papalaše ňeznali, co kriza).1  

3.2.7 S iným typom motivácie sa stretávame na internetových stránkach in-
formačno-popularizačného charakteru. Stránky ako Východ*s. Z pokladnice vý-
chodného Slovenska2 a Vychodňare. Všadzi dobre, na vychodze Šariš3 prinášajú 
komplex informácií o histórii, kultúrnych podujatiach a aktivitách a na upútanie 
pozornosti na tradičné hodnoty, príp. na zvýraznenie patriotizmu k regiónu sú 
mnohé texty napísané v nárečí. Vo východoslovenskom nárečí je celá stránka Vi-
chodoslovenskeho združeňa Valal4 propagujúca divadelné, folklórne a vydavateľ-
ské aktivity (napríklad divadelný festival Mihaľofski deski, predstavenia divadla 
Kľud, publikácie vydané v nárečí a časopis Vajčak).  

3.2.8 Zo sociolingvistického a tiež dialektologického hľadiska sú zaujímavé 
stránky, ktoré sa zameriavajú na samotné nárečie, jeho charakteristiku a slovník. 
Ich autori nie sú lingvisticky ani lexikograficky školení, preto sú tieto materiály zau-
jímavým obrazom spontánneho a laického reflexívneho uvažovania o jazyku 
a miery uvedomovania si dištinktívnych prvkov nárečia. Na stránke Nárečia vý-
chodného Slovenska5 nájdeme charakteristiku šarišského nárečia, šarišsko- 
-slovenský slovník i informácie o odbornej literatúre o šarišskom i východosloven-
skom nárečí. Vychodňarsky slovnik, Anglicko-vychodňarsky slovnik a Ľekcie vy-
chodňarskej gramatiky nájdeme na stránke Vychodňare. Všadzi dobre, na vycho-
dze Šariš. Slovník šarištiny6 je „kolektívnym“ dielom, pretože ponúka možnosť ko-
mukoľvek pridať do slovníka nový výraz.  

Nejde samozrejme o seriózne dialektologické či lexikografické práce a často je 
súčasťou opisu nárečového výrazu alebo gramatického javu humor: 

 

                                                           
1  http://pis.sk/diskusia/1796/navrh_gvd_2013_nepocita_s_rychlikmi_v_presove/?re=29387 
2  http://vychod.euweb.cz/index.php?action=home 
3  http://vychodnare.webnode.sk/ 
4  http://ilonas.net/valal/ 
5  http://www.vychodoslovenskenarecie.estranky.sk/ 
6  http://www.stofanak.sk/slovnik 
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Ľekcie vychodňarskej gramatiky – perša časc  
V spisovnej slovenčine je šicko jasne. V mužskim rodze, abo jak šaľeňaci na jazykovednym 
ustave povedzeľi: “maskulinum” je šicko dva razy. Tak mace napriklad dva pohare, dva 
domy, dva rumy abo dva traktory. To by bulo v poradku. Kompľikacia pridze, kedz še do 
teho zamontuju ženy a dzeci, rozumej žensky (femininum) abo stredny (neutrum) rod. Jak 
furt. Kedz su v tim ženy a dzeci ta je problem. Dobre na vychodňarčiňe je to, že sebe zo že-
noch a dzecoch čežku hlavu nerobi. Na rozdiel od spisovnej slovenčiny, dze mace dve ženy, 
dve borovičky, dve po papuľi a dve dzeci, ta na vychodze budzece mac furt dva ženy. Tak-
isto mace dva dzeci, dva piva, dva borovičky a kedy nezoberece kamaratom v karčme nič, 
ta aj dva po papuľi dostanece...

7
 

 
Prízvuk a tvorenie slov  
„Východniarsky prízvuk“ by sme mohli prirovnať k talianskemu; kolíše, no spravidla sa na-
chádza na predposlednej slabike. Šariština dokáže prevziať slová zo všetkých okolitých rečí, 
vie si vypomôcť latinčinou, ale neopakovateľná je ľudovou tvorivosťou, ktorá dokáže vytvo-
riť presné a zároveň vtipné slová. Na opis niektorých ľudí nepotrebuje dlhé vety a súvetia, 
stačí jedno-dve slová. Napríklad chladný rezervovaný človek – Čech by povedal „psí čumák“ 
je v šarištine „žimny gris“, teda studená krupicová kaša. Človek, ktorý do všetkého strká 
nos môže byť nazvaný „mišajvariška“

8
 

 
Anglicko-vychodňarsky slovnik 
What's wrong with the table lamp? – Co še pohubila tota stolova lampa!? 
Was the air-conditioning set correctly? – Buli tote fukare dobre zrobene? 
What is your name? – Jake ci meno? 
Friday the 23rd is fine. – Ňeda še. 
Do you need glasses? – Co nevidziš, abo ši šľepy?

9
 

 

4 Záver 
Z hľadiska klasickej dialektológie sa tieto texty javia ako neprirodzené nárečové 

prejavy a vzhľadom na veľké množstvo „chýb“ a „porušení“ tradičnej nárečovej 
normy (hybridných tvarov, inovarietných a inojazyčných vplyvov i nejednotnosti 
zápisov a pod.) nemôžu slúžiť ako prameň dialektologických výskumov. Zo socio-
lingvistického hľadiska sú však zaujímavé ako imitácie nárečovej formy tvorené 
bivarietnými hovoriacimi, v ktorých sa odráža súčasná reálna podoba nárečia fun-
gujúceho v neustálom kontakte so spisovnou a štandardnou varietou. Okrem toho 
tu ide o snahy zachytiť podobu jazyka lingvisticky neškolenými autormi a odchýlky 
od nárečovej normy môžu naznačovať miesta jej prirodzeného oslabovania či roz-
kolísavania. Prepisy nekodifikovanej a ortograficky nedefinovanej variety ponúka-
jú tiež obraz abstraktného uvažovania o jazyku u nelingvistov, o spontánnej, ľudo-

                                                           
7  http://vychodnare.webnode.sk/news/lekcie-vychodnarskej-gramatiky-persa-casc/ 
8  http://www.vychodoslovenskenarecie.estranky.sk/clanky/prizvuk-a-tvorenie-slov.html 
9  http://vychodnare.webnode.sk/news/anglicko-vychonarsky-slovnik-2/ 
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vej systemizácii a analógii, teda o istej forme nevedeckého reflexívneho uvažova-
nia o jazyku.  

Nezanedbateľným zistením však je, že popri prirodzenom a postupnom ústupe 
tradičných nárečí z verejných komunikátov narastá – a to aj v iných regiónoch Slo-
venska – zámerné funkčno-pragmatické využívanie nárečovej formy. A nech už 
majú jednotlivé prejavy akúkoľvek motiváciu, spája ich spoločný cieľ – zdôraznenie 
osobitosti, odlišnosti od „prevládajúceho, väčšinového, normálneho…“ jazykového 
správania. 
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Resumé 
The conscious updating of dialect variety in public communication 

This paper deals with the updating of dialect in contemporary written and spoken texts in 
public communication. The conscious application of dialect form is a new sociolinguistic 
phenomenon motivated by changes in the functioning and status of traditional dialect, by 
a need to revitalise vanishing traditional values and also by commercial efforts to find 
different unusual forms as a reaction to uniformity and globalisation. 

 




