
Tento rok uplynie 200 rokov 
od narodenia Ľudovíta Štú-
ra. Čo by podľa vás povedal na 
dnešnú slovenčinu?

Hypotetické otázky typu čo by 
bolo keby vôbec neriešim. Žije-
me tu a teraz a taký je aj náš ja-
zyk: je tu a teraz, neodmysliteľ-
ne spätý s nami, jeho používa-
teľmi, a so spoločnosťou, v ktorej 
jestvujeme. Vráťme sa však späť 
k Štúrovi: on považoval za du-
cha národa gramatiku jazyka, 
nie slovnú zásobu. Nemal pre-
to problém s preberaním niekto-
rých bohemizmov do slovenčiny 
– a aj ich aktívne používal. Po-
dobne i dnes obohacujeme slo-
venčinu slovami z iných jazykov, 
ktoré úplne prirodzene zakom-
ponúvame do nášho jazykové-
ho systému: novým slovám dá-
vame rodové a pádové prípony, 
ohýbame ich, tvoríme z nich ďal-
šie slová.

Akými najväčšími zmenami 
prešla naša gramatika za po-
sledné roky?

Gramatika sa zjednodušila – aj 
keď mnoho žiakov a študentov 
pravdepodobne nebude s týmto 
tvrdením súhlasiť. (smiech)
No už nemusíme rozlišovať, či 
„robili muži“, alebo „robily že-
ny“, nemusíme si pamätať kom-
plikované pravidlá na písanie 
predložiek s, z alebo predpôn 
s-, z-, – čo musel ovládať naprí-
klad môj otec. A kým my sme sa 
na strednej a vysokej škole eš-
te učili jedenásť výnimiek z pra-
vidla o rytmickom krátení, mno-
ho dvojtvarov až trojtvarov pri 
skloňovaní podstatných mien, 
dnes je týchto výnimiek a dvoj-
tvarov podstatne menej. V mé-

diách však často nájdem archaic-
ké nespisovné tvary „od pondel-
ku“, „od štvrtku do piatku“, „dô-
chodci“. Vtedy mojim študentom 
hovorím, že novinár či moderá-
tor používa gramatiku z minulé-
ho storočia. Tieto príklady si po-
tom ľahšie zapamätajú a snažia 
sa používať spisovnú slovenčinu.

Máte teda pocit, že striktné do-
držiavanie gramatiky ide v na-
šej komunikácii trocha do úza-
dia?

Ako u koho, niekto viac dbá 
na gramatiku, iného jeden ne-
správny ypsilon či zle vyskloňo-
vané slovo netrápi. Ak sa strikt-
ne dodržiava gramatika, nemôže 
sa stať, že v zábavno-vedomost-
nej relácii, v ktorej spisovnosť 
má byť samozrejmosťou, odznie 
v úvodnej znelke „vitaj v na-
šom kotli“, hoci spisovne je 
„v kotle“.

Do slovenčiny sa však dostá-
va veľa slov aj z iných jazykov, 
ako dlho trvá, kým nové slovo 
úplne prijmeme za svoje?

Už spomenutým zaradením 
do gramatického systému, prí-
padne aj prepisom slova v zhode 
s jeho výslovnosťou v slovenči-
ne. Čím viac a v čím rôznorodej-
ších kontextoch sa slovo použí-
va, tým skôr sa udomácni. Po-
stupom času si jeho cudzí pôvod 
vôbec nemusíme uvedomiť. Tu 
treba poznamenať, že náš jazyk 
je stredne otvorený. Znamená to, 
že cudzie slová doň síce prichá-
dzajú, no sú pod drobnohľadom 
jazykovedcov, ich prenikanie nie 
je živelné.

Je slovo, ktorého výskyt v slo-
venčine vás vyslovene prekva-
pil?

Nedávno mi jedna študentka 
pred prednáškou povedala, že 

je „nahepená“. Poznám anglické 
slovo happy, no výraz „nahepe-
ný“ som vtedy počula prvý raz. 
Moji študenti ma upozornili, že 
toto slovo píšu aj ako „nahappa-
ný“, no vyslovujú ho v zhode 
s anglickou výslovnosťou. V sú-
časnej slovenčine sa tak dostá-
vame do situácie, keď sa mnoho 
anglicizmov používa skôr v úst-
nom prejave a je otázne, ako ta-
kéto hybridné tvary zapísať. Štu-
dentov zase najviac prekvapi-
lo, keď som im priniesla texty, 
v ktorých sa slovo „face-
book“ písalo ako „fejsbuk“ alebo 
„fejsbúk“.

Pri čom sa ešte často stretáva-
te s veľkým prienikom iných 
jazykov do našej komuniká-
cie?

Slovenčina sa aj v minulos-
ti obohacovala o slová z iných 
jazykov, napríklad z latinčiny, 
nemčiny, francúzštiny, talianči-
ny, slovanských jazykov. V sú-
časnosti sa rozširuje predovšet-
kým o anglicizmy, ktoré preni-
kajú nielen do slovnej zásoby, 
ale internacionalizujú aj jazy-
kový systém. Novinové titul-
ky typu „Sagan ide vyhrať“, vy-
jadrenia moderátorov „dnes sa 
ide stretnúť so sestrou“, „ideme 
sa lúčiť s vami“, „idem končiť“ 
sú doslovným, nesprávnym pre-
kladom jednej z foriem anglic-
kého budúceho času („to be go-
ing to“). Po slovensky by sme 
skôr povedali „Sagan chce/tú-
ži vyhrať“, „dnes sa stretne so 
sestrou“, „lúčime/rozlúčime sa 
s vami“, „končím“. Aj od
 telefonických informátorov 
často počujeme na úvod komu-
nikácie otázky „Ako vám mô-
žem pomôcť?“, „Čo môžem pre 
vás urobiť?“, čo sú doslovné 
preklady anglických zdvorilost-
ných fráz. 

A máte pocit, že sa slovenči-
na rozširuje alebo skôr naopak, 
zužuje?

U každého z nás sa slovenči-
na rozširuje alebo zužuje pod-
ľa toho, akú bohatú slovnú záso-
bu má a do akej miery tieto slová 
aj v praxi používa. Sme natoľko 
„slovenčinársky“ bohatí, nakoľ-
ko sa o náš jazyk staráme. Veď 
každý jazyk je ako kvet –  keď 
oň nedbáme, zvädne, zahynie.

Kedy už teda môžeme nejaké 
slovo považovať za archaizmus?

Keď ho odložíme do jazyko-
vého múzea, skanzenu, odsu-
nieme na perifériu slovnej záso-
by. Archaizmy sú však potrebné 
v umeleckých textoch, v esejach, 
v slávnostných prejavoch. Náj-
deme ich aj v našej hymne v slo-
ve Tatra, v archaickom význame 
slova bratia a v archaickom spo-
jení hromy divo bijú.

Je však niečo, čo sa z nášho ja-
zyka napríklad vplyvom ese-
meskovania, sociálnych sietí, 
iných jazykov či internetu vy-
tráca? 

Vytráca sa písanie diakritiky 
a interpunkcie, prekvitá skratko-
vitosť reči. Ozaj, viete, že v on-
line komunikácii skratka „143“ 
znamená „ľúbim ťa“? (Smiech)

Už dlhšie sa napríklad vyskytu-
je v jazyku akýsi „vírus“ – spo-
jenie „chápeš tomu?“, môže sa 
niekedy podľa vás stať z chýb 
aj pravidlo?

V tomto prípade ide o konta-
mináciu, čiže vzájomné prekrí-
ženie väzieb. Nesprávne spojenie 
„chápeš tomu“ vzniklo prekríže-
ním spisovného „chápať to“ a „ro-
zumieť tomu“. Rovnako namiesto 
spisovného „záleží na“ a „závi-
sí od“ sa prekrížením vytvorí ne-
spisovné „záleží od“ a „závisí na“. 

Nemyslím si, že takéto väzby by 
sa mali kodifikovať.  

S akými jazykovými anomália-
mi, ktoré vás vyslovene vyrušu-
jú, sa ešte stretávate?

Najviac mi prekáža neschop-
nosť niektorých moderátorov 
a redaktorov, ktorí nedokážu po-
vedať v živých vstupoch jednu 
súvislú vetu, hovoria trhano, se-
kajú slová, vyspevujú. Ich prejav 
nemá so spisovnosťou a kultivo-
vanosťou vyjadrovania nič spo-
ločné.

Čo vás najviac fascinuje na sú-
časnej slovenčine?

To, že je presne taká, aká má 
byť: moderná, dynamická, hra-
vá, koketuje s inými jazykmi. 
A že počas komunikácie o nás 
odhalí viac, ako sme vôbec 
ochotní pripustiť.

Lucia Čížová ©hn

lucia.cizova@mafraslovakia.sk
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Slovenčina koketuje s inými jazykmi
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Top knihy pre 
stredoškolákov 
podľa literátov
Ľubomír Feldek a ďalšie 
osobnosti píšu pre HN 
svoje tipy na povinnú 
literatúru 21. storočia
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Rozhovor so známou pedagogičkou o tom, ako sa náš jazyk vyvíja a mení    Tipy 
spisovateľov, učiteľov, študentky i kníhkupca na to, čo by malo byť povinnou literatúrou

Treba 
poznamenať, že 
náš jazyk je 
stredne otvorený. 
Znamená to, že 
cudzie slová doň 
síce prichádzajú, 
no sú pod 
drobnohľadom 
jazykovedcov, ich 
prenikanie nie je 
živelné. 

Oľga Škvareninová, 
pedagogička

Kto je Oľga Škvareninová

Vyštudovala odbor slovenčina 
– angličtina na Filozofickej fa-
kulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Ako vysokoškolská 
pedagogička pôsobila na Uni-
verzite  Komenského a na Vie-
denskej univerzite. V súčasnos-
ti vyučuje na Fakulte masme-
diálnej komunikácie Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Profesionálne sa venuje štylisti-
ke, rétorike, neverbálnej komu-
nikácii, jazykovej kultúre v mé-
diách. Je autorkou kníh Rečová 
komunikácia, Obrázkový slov-
ník slovenčiny, Paronymický 
slovník. Viac ako pätnásť rokov 
analyzuje verbálne a neverbál-
ne správanie slovenských a za-
hraničných osobností spoločen-
ského, politického i športového 
života.

Štúr už pred mnohými 
rokmi preberal slová 
z češtiny, my dnes však 
do slovenčiny púšťame 
oveľa viac cudzích 
vplyvov. Náš jazyk 
sa vyvíja, gramatika 
zjednodušuje, 
ovplyvňuje nás 
internet aj mobilná 
komunikácia. 
„Ale slovenčina je 
presne taká, aká má 
byť: moderná, 
dynamická, hravá, 
koketuje s inými 
jazykmi,“ hovorí o nej 
pedagogička Oľga 
Škvareninová.
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