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Abstrakt 
Súčasné médiá – a to nielen na Slovensku – sa akoby zriekali (dobrovoľne?) jednej zo základ-
ných funkcií – funkcie vzdelávať. Naopak, kontinuálne posilňujú zábavnú funkciu – práve na 
úkor vzdelávacej a informačnej funkcie, čo sa musí (celkom prirodzene) prejaviť aj v jazyku, 
ktorým sa prihovárajú svojim percipientom, teda „konzumentom“ mediálnych obsahov. 
A tak sa z jazyka médií (najmä elektronických a osobitne komerčných) postupne vytrácajú 
dôležité atribúty, akými sú vecnosť, faktickosť, presnosť alebo pojmovosť, ktoré dnešní me-
diálni tvorcovia nahrádzajú emocionálnym, zábavným a bulvárnym či – azda presnejšie vy-
jadrené – bulvarizujúcim stvárňovaním tém predkladaných masmediálnemu publiku. Pocho-
piteľne, s patričnými, tomuto účelu zodpovedajúcimi zásahmi do jazyka... 
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Úvod 

„Vo všeobecnosti je jazyk v médiách v dobrom stave,“ domnieva sa preklada-

teľka a jazyková redaktorka Nataša Holinová (Glovičko, 2009). Teoretik médií Mi-
loš Mistrík však zastáva protikladný názor: „Vyrastal som v rodine jazykovedca. 
Mám preto dosť citlivé ucho a môžem povedať, že úroveň jazyka v médiách je mi-
zerná. Spisovnosť, výslovnosť i gramatika sú zlé.“ (ibid.). 

Dva, už na prvý pohľad protirečivé postoje, ktoré reflektujú rozdielnu úroveň 
recepcie jazykovej kvality mediálnych obsahov na strane používateľov masmédií – 
kým N. Holinová vníma jazykové prehrešky médií ako nevyhnutnú daň za rýchle 
informácie, ktoré požaduje súčasné mediálne publikum, M. Mistrík ako predseda 
Rady pre vysielanie a retransmisiu1 potvrdzuje, že táto ustanovizeň je pripravená 
dohliadať na kvalitu slovenčiny v médiách. Oľga Škvareninová (profesionálne sa 
venuje jazykovej kultúre v médiách) však upozorňuje na skutočnosť, že noviny 
a časopisy bez bohemizmov či anglicizmov by väčšina dnešných čitateľov pravde-

                                                           
1  Rada pre vysielanie a retransmisiu je orgán vykonávajúci štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho 

vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. Poslaním RVR je presadzovať zá-
ujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie či práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. 
Podrobnejšie pozri na http://www.rvr.sk. 
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podobne neakceptovala (ibid.), čo možno považovať – domnievame sa – za jeden 
z dôsledkov globalizácie súčasného sveta. 

V našom príspevku sa pokúsime o krátku reflexiu jazyka súčasných slovenských 
médií – vzhľadom na limitovaný rozsah náš text nemôže skúmať zvolenú proble-
matiku komplexne a do detailov, preto našu pozornosť budeme venovať len mé-
diám s najväčším vplyvom na masové publikum (televízne stanice Markíza a JOJ) 
a sústredíme sa iba na najzávažnejšie a najzreteľnejšie problémy, a to tak z hľadi-
ska ortografickej, ako aj ortoepickej normy. 

 

1 Problémový ypsilon a veľké písmená 
Jedna vec je prirodzený pohyb v jazyku alebo zákonitá prítomnosť hovorového 

štýlu v mediálnych prejavoch, druhá (neprijateľná) je skutočnosť, že mnohí pra-
covníci médií pri tvorení textov nedodržiavajú spisovnú jazykovú normu, alebo ju 
dokonca neovládajú (na takej úrovni, aby mohli bez problémov kreovať texty ur-
čené širokej, masovej verejnosti). Príklady nachádzame takmer denne tak v tlačo-
vých (printových), ako i – a predovšetkým – v elektronických médiách. 

Televízia Markíza odvysielala 5. apríla 2013 vo svojej hlavnej (večernej) spravo-
dajskej relácii Televízne noviny príspevok pod názvom „Májovky budú až v júny“ 
s nekorektným gramatickým tvarom slova jún v lokáli jednotného čísla. Zodpo-
vední pracovníci prišli na chybu až takmer v polovici vysielanej reportáže, keď sa 
na obrazovke objavil gramaticky správny tvar názvu príspevku „Májovky budú až v 
júni“. V deklinačnom procese spôsobuje pracovníkom médií najväčšie ťažkosti 
práve tvorenie lokálu, čo potvrdzujú aj formulácie typu v (luxusnom, novom) hote-
ly, v (plnom) kotly, v (rozhodujúcom, napínavom) duely či na (plynovom) pedály, 
s ktorými sa nezriedka stretávame v médiách, najmä komerčných – verejnoprávne 
si (našťastie) zachovávajú pomerne solídnu úroveň jazykovej kultúry. 

Problematickým sa ukazuje aj používanie grafém -i/-í, resp. -y/-ý v pádových 
príponách prídavných mien – dôkazom sú titulky „Maďarský fanúšikovia v B. B.“ či 
„Možno vôbec nie ste tučný“ odvysielané v relácii Noviny TV JOJ. Pre ľudí z médií, 
ktorí pracujú s písaným slovom, by malo byť prirodzené, že adjektíva mužského 
rodu (životné) majú v nominatíve plurálu koncovku -í.2 

Ypsilon však nespôsobuje médiám problémy len pri deklinácii substantív a ad-
jektív, ale aj v rámci slova, ako napríklad v prípade televízie Markíza, ktorá v prí-
spevku „Predpovede môžu byť presnejšie“ využila infografiku s označením „Dopa-
dy výchrice“, čím nechcene – veľmi nadnesene povediac – „rozšírila“ zoznam vy-

                                                           
2  Pravdaže, v druhom spomínanom prípade („Možno vôbec nie ste tučný“) by mohlo ísť teoreticky aj o vykanie, 

pri ktorom platí asymetria medzi formou a obsahom (forma je plurálová, obsah singulárový) – v takomto kon-
texte by to teda mohlo byť správne. Je však potrebné si uvedomiť, že médiá oslovujú masové publikum (ma-
sové publiká), a preto v prípade uvedeného televízneho titulku nemožno uvažovať o vykaní – teda oslovení 
jednej osoby, ale jednoznačne ide o komunikát určený početnému (masovému, mediálnemu) publiku, a tomu 
by mala zodpovedať aj forma titulku („Možno vôbec nie ste tuční“). 
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braných slov po obojakej spoluhláske v. Pochopiteľne, takéto nepatričné zásahy 
do (gramatiky) spisovného jazyka svedčia o nízkej odbornej úrovni (či pripravenos-
ti) novinárov ako profesionálnych používateľov jazyka. 

Príklady na podporu tohto konštatovania nachádzame aj pri písaní veľkých 
písmen, ktoré spôsobuje niektorým médiám, resp. niektorým novinárom nemalé 
problémy. TV Markíza odvysielala v Televíznych novinách príspevok pod názvom 
„Požiar v Bratislavskej "Petržalke"“. V uvedenom titulku autori spravili hneď dve 
chyby: 1. názvy miest a obcí sa síce píšu s veľkým začiatočným písmenom, adjektí-
va odvodené od týchto názvov sa však píšu s malým začiatočným písmenom; 
2. Petržalka je oficiálny (úradný) názov jednej zo 17 mestských častí Bratislavy, 
pôvodne samostatnej obce, a preto nie je dôvod dávať ho do úvodzoviek. Ani kon-
text totiž nenaznačuje, prečo by tam tieto znamienka mali byť: irónia, formálne 
dištancovanie sa autora od toho, čo napísal, výnimočne použité neadekvátne, spo-
ločensky či štylisticky neprimerané výrazy ap. (podrobnejšie pozri napr. Mistrík, 
2002, s. 233 – 234). Titulok reportáže mal teda správne znieť „Požiar v bratislav-
skej Petržalke“. 

Zásady písania veľkých písmen redaktori TV Markíza porušili aj v príspevku, 
v rámci ktorého označili obyvateľov mesta Považská Bystrica menom „považsko-
bystričania“ (teda s malým začiatočným písmenom). Na rozdiel od príslušných ad-
jektív sa obyvateľské mená píšu s veľkým začiatočným písmenom (v tomto prípade 
„Považskobystričania“). Problémy s písaním veľkých písmen „vyriešili“ v televízii 
zmenou infografiky – texty v informačných prúžkoch sú podľa nových zásad uve-
dené veľkými písmenami (majuskulami, verzálami). 

 

2 Čo ovplyvňuje kvalitu komunikácie? 
Na funkčné komunikačné vyznenie rečového prejavu má vplyv nielen správny 

spôsob artikulácie, ale aj modulácie artikulačného prúdu. V zvukovej stavbe spi-
sovnej slovenčiny majú dôležité postavenie najmä kvantita (protiklad dlhého 
a krátkeho nositeľa slabičnosti môže rozlišovať významy slov, napr.: latka – látka, 
Spiš – spíš, dom – dóm a pod.), pauza (prostriedok významového členenia hovore-
nej reči), tempo (je dané rýchlosťou artikulácie a úzko súvisí s pauzou a významo-
vou náplňou textu), prízvuk (v spisovnej slovenčine je viazaný na 1. slabiku slova) a 
melódia (komunikačne najdôležitejšia je melódia koncového vetného úseku a pred 
prestávkou vnútri vety). 

V prostredí elektronických masmédií sa pomerne často stretávame s nerešpek-
tovaním týchto pravidiel – výsledkom môžu byť skreslenia či deformácie informá-
cií zakódovaných v akustickom rečovom signáli, ktoré zvyčajne vedú k informač-
nému šumu, ba dokonca až k (neželanej) dezinformácii. Problémy ovplyvňujúce 
kvalitu komunikácie v elektronickom priestore môžeme pozorovať na troch úrov-
niach: 1. na úrovni ortofónie – (ne)správneho tvorenia hlások, 2. na úrovni ortoe-
pie – teda (ne)správnej výslovnosti – nerešpektovaním pravidiel o správnom pou-
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žívaní hlások, 3. na úrovni (ne)správnej modulácie artikulačného prúdu. Z hľadiska 
efektívneho prenosu akustického rečového signálu – smerom od médií k mediál-
nemu publiku – je dôležité, aby hovoriaci (redaktori, resp. moderátori) dôsledne 
dodržiavali všetky spomínané normy a pravidlá. 

Pracovníkom elektronických médií spôsobuje problémy najmä rešpektovanie 
pravidiel spisovnej výslovnosti. K najčastejším nedostatkom patrí nedodržiavanie 
pomeru krátkych a dlhých vokálov a slabičných konsonantov – tento problém sú-
visí s mierou viazanosti na nárečové prostredie, ale aj s vplyvom tempa reči (čím 
rýchlejšie je tempo reči, tým väčšia je tendencia hovoriaceho krátiť dĺžku slabík, 
najmä v koncových slabikách viacslabičných slov s dvomi dlhými slabikami v slove, 
napr. východoslovenskeho, mnohonásobnym ap., či v slovných spojeniach, ako 
napríklad pekny víkend, dobre ráno, stara láska ap. Opačným problémom, ktorý 
môžeme pozorovať v elektronických médiách, je neprimeraná kvantita dlhých no-
siteľov slabičnosti. Ukážkovým príkladom je redaktorka a moderátorka televízie 
Markíza Zlatica Puškárová – výslovnostný pomer dlhej a krátkej samohlásky v jej 
prípade vysoko prevyšuje štandardný pomer, teda 2 : 1. 

Nárečové prostredie ovplyňuje aj (ne)správnu výslovnosť niektorých konsonan-
tov – v tomto smere „vyniká“ problematika (ne)mäkčenia spoluhlások ď, ť, ň, ľ, 
predovšetkým v západoslovenskej nárečovej oblasti. Obzvlášť v komerčných elek-
tronických médiách sa stalo nemäkčenie takpovediac módnou záležitosťou: hoke-
jisti hrávajú na lade, v politike súperí pravica s lavicou, obchodné centrá ponúkajú 
velké zlavy, ktoré lákajú (alebo lakajú v zmysle „ľakajú“?) velmi vela ludí a pod. 

Pomerne častým problémom v elektronických médiách je nevhodne zvolené 
tempo reči expedienta (redaktora, resp. moderátora). Výsledkom príliš rýchleho 
tempa reči býva nedôsledná artikulácia a nedbalosť vo vyjadrovaní (napr. vyne-
chávanie hlások) – recipient (divák, resp. poslucháč) môže mať problémy 
s vnímaním takéhoto textu. Problematickým zvukovým javom je aj melódia reči – 
napriek jasnému vymedzeniu jednotlivých typov kadencie sa v médiách stretáme 
s nesprávnou melódiou reči redaktorov a moderátorov, najmä v prípade oznamo-
vacích viet, kde namiesto očakávaného intonačného poklesu na konci vety nastá-
va, paradoxne, intonačný vzostup – chýba teda presvedčivý dôkaz o konci vety. 
Tento špecifický jav sme pracovne nazvali moderátorská kadencia.3 

                                                           
3  Tejto problematike sme sa experimentálne venovali v roku 2007. Konštatovali sme, že ide o typický problém 

mnohých redaktorov a moderátorov elektronických masmédií – najmä v prostredí komerčných rozhlasových 
staníc a televízií. Na základe výsledkov analýz jazykových prejavov vybratých redaktorov a moderátorov sme 
dospeli k záveru, že popri troch známych typoch kadencie – konkluzívnej kadencii, antikadencii a semikadencii 
– môžeme v rámci súčasného mediálneho prostredia na Slovensku vyčleniť aj štvrtý, špecifický typ melódie, 
ktorý sme pomenovali moderátorská, resp. mediálna kadencia – najmä v komerčných médiách patrí takpove-
diac k základnej či povinnej výbave pracovníkov s mikrofónom. Jej cieľom je zdynamizovať a emocionálne „za-
traktívniť“ jazykový prejav hovoriacich – teda rozhlasových, resp. televíznych redaktorov a moderátorov. Kraj-
ný prípad „mediálnej kadencie“ sme mohli pozorovať v prejave moderátorky TV JOJ Lenky Čvirikovej-
Hriadeľovej, ktorý pripomínal viac spev ako hovorený prejav; naproti tomu exemplárny prejav mala jej kolegy-
ňa, reportérka a moderátorka Klaudia Suchomel-Guzová. 
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3 Mediálne novotvary a „novotvary“ 
Jednou zo základných vlastností lexiky je jej otvorenosť – pre rozvoj a dynami-

ku jazyka má rozhodujúci význam jej rozširovanie. V minulosti slovnú zásobu obo-
hacovala najmä umelecká literatúra, v súčasnosti sú to hlavne masmédiá – v tejto 
súvislosti sa však žiada poznamenať, že kým niektoré mediálne novotvary slovnú 
zásobu skutočne obohacujú, pri iných by bola namieste skôr lekárska ako lingvis-
tická definícia pojmu novotvar (medicína ho totiž chápe ako nový, chorobný útvar, 
nádor v tele človeka alebo živočícha). Uvedieme niekoľko konkrétnych príkladov: 

Jednou z nových lexém, o ktoré médiá rozšírili slovnú zásobu slovenského jazy-
ka, je adjektívum glokálny vo význame „lokálny s potenciálom globálneho“. Ide o 
prevzatý výraz pochádzajúci z anglického jazyka (glocal), ktorý je spojením opozit-
ných adjektív globálny (global) a lokálny (local). Adaptácia tejto lexikálnej jednotky 
do slovenčiny sa uskutočnila pomerne rýchlo, o čom svedčí i počet výsledkov po 
zadaní tohto výrazu do internetového vyhľadávača (104 dokumentov s tvarom 
glokálny a 98 dokumentov s tvarom glokálne). 

Opačným príkladom – na nesystémovo vytvorené slovo – je lexéma vlakuška (v 
zmysle sprievodkyňa vo vlaku), ktorá už na prvý pohľad vyvoláva pochybnosti, 
keďže je štylisticky príznaková. Ako prvá ju použila TV JOJ a po nej viaceré tlačové 
médiá, popri bulvárnych aj mienkotvorné, čím okrem hovorenej nadobudla aj pí-
sanú podobu. Vznik tohto výrazu bol zjavne motivovaný substantívom letuška, 
ktoré morfematický slovník segmentuje v tvare let-uš:k-a. Rovnako môžeme roz-
členiť aj výraz vlakuška (vlak-uš:k-a), avšak narážame na nesystémový krok pri 
genéze takto vytvoreného slova. Problematickou sa javí koreňová morféma, ktorá 
nesie základnú sémantickú informáciu lexikálnej jednotky: kým v prípade slova 
letuška ide o abstraktné podstatné meno let, v prípade označenia vlakuška je to 
konkrétne podstatné meno vlak.4 Navyše, snahu o (násilné) utvorenie nového ja-
zykového prostriedku považujeme za zbytočnú, keďže v slovenčine máme 
k dispozícii na označenie sprievodkyne v dopravných prostriedkoch kodifikovaný 
výraz stevardka. 

Neologizmy vznikajú najmä pre potreby náučného a publicistického štýlu, preto 
nie je žiadnym prekvapením, že mnoho novotvarov nachádzame práve v mediál-
nom prostredí. Ako vhodný príklad môže poslúžiť kompozitum kníhkaviareň 
(označenie pre kníhkupectvo priestorovo spojené s útulnou kaviarňou). Inými prí-
kladmi sú lexémy regioelektrička, resp. vlakoelektrička (označenie pre technicko-
technologické spojenie vlaku a električky), ktoré začali používať médiá na východe 
Slovenska v súvislosti s plánovanou výstavbou systému osobnej regionálnej integ-
rovanej dopravy („Regioelektrička bude chodiť na Ťahanovce“ či „Vlakoelektričky 
na východe tak skoro jazdiť nebudú“). 

                                                           
4  Ak by chceli tvorcovia postupovať systémovo, museli by dospieť k ešte nezvyčajnejším jazykovým „novotva-

rom“, ako napr. jazduška alebo cestuška. 
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Bude iste zaujímavé sledovať, či sa tieto (a ďalšie) novotvary v jazyku udržia, 
alebo ich čaká osud mediálnych okazionalizmov, ktoré rovnako rýchlo ako vznikli 
aj zaniknú... 

 

Záver 
Jazyk, ktorým súčasné (obzvlášť komerčné elektronické) médiá na Slovensku 

oslovujú masové publikum, vykazuje mnoho prvkov, ktoré sú v rozpore s jazyko-
vou kultúrou, čo na jednej strane vypovedá o neveľmi vysokej odbornej úrovni 
novinárov ako profesionálnych používateľov jazyka, na druhej strane – vzhľadom 
na výrazný vplyv médií na spoločnosť – ich „experimenty“ so spisovným jazykom 
nevdojak vnášajú zbytočný chaos do jazykového povedomia „konzumentov“ 
masmediálnych obsahov a majú za následok chybné jazykové návyky (na niektoré 
sme sa snažili upozorniť v našom príspevku). Rozhodujúcu úlohu pri dôslednom 
odstraňovaní týchto negatívnych javov by mohli (a aj mali) zohrávať univerzity 
vzdelávajúce budúcich uchádzačov o novinársku profesiu, ktoré by mali plne ga-
rantovať bezchybné zvládnutie jazykovej normy – v písanej aj hovorenej podobe – 
ako základný, resp. jeden zo základných atribútov kvalitnej a profesionálnej žurna-
listickej práce. 
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Resumé 
Forms of the language in the contemporary media in Slovakia 

Contemporary media (not just in Slovakia) are renouncing one of their basic functions – 
the function to educate – and strengthening their entertaining function (at the expense of 
their educational and informational functions). The most obvious function of today's 
media is to entertain. Of course, it must be reflected in the language which the media use 
with their recipients, the “consumers“ of media content; important attributes such as 
factuality, exactness or conceptuality are gradually disappearing from the language of the 
media (especially electronic and commercial) – current media creators are replacing them 
with emotional, entertaining and tabloid shaping of themes which are presented to the 
mass media audience. Of course, with appropriate interventions in the language used... 
 


