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NA ÚVOD KU KONCEPCII MONOGRAFIE

Predkladaná monografia vychádza v  jubilejnom roku 100. výročia 
existencie Univerzity Komenského v  Bratislave a  55. výročia letnej 
školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).  
V priebehu doterajšej histórie letnej školy, ktorú pre účastníkov z celé-
ho sveta od roku 1965 každoročne v Bratislave organizuje Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského, sa rozrástla skupina priamych účast-
níkov z radov domácich organizátorov, lektorov a prednášateľov, vy-
striedalo sa mnoho osobností slovenskej vedy a kultúry1. Mnohí z nich 
zanechali výraznú stopu a roky formovali a dodnes formujú vzdelávací 
program letnej školy, sú autormi koncepčných zmien, novátormi obsa-
hu i metodiky v snahe čo najpresvedčivejšie osloviť zahraničných frek-
ventantov, a tak umocniť ich záujem a rozšíriť vedomosti o Slovensku, 
jeho krajine a kultúre. Vďaka predvídavým zakladateľom SAS-u i jeho 
pokračovateľom, no najmä zásluhou zanietených spolupracovníkov, 
ktorí leto čo leto neváhali venovať svoju dovolenku sasistom, a  teda 
svojsky s nimi oddychovať v mene „vyššieho princípu“2, SAS dodnes 
v hojnom počte vzdeláva zahraničných frekventantov a stal sa uzná-
vanou letnou univerzitou doma i vo svete. Transformáciou SAS-u na 
centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk sa rozširuje pôsobnosť i spek-
trum vzdelávacích, výskumných a propagačných úloh, ktoré tvoria jad-
ro činnosti centra. Práve letná škola postavila inštitucionálne základy 
SAS-u a svojským spôsobom koncentrovane integruje všetky uvedené 
zložky, pričom jednotlivé ročníky okrem všeobecných edukačných zá-
merov majú aj osobitné poslanie. Jej 55 ročná existencia je príležitosťou 

1 50 rokov Studia Academica Slovaca. Ed. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava : 
Univerzita Komenského 2014.

2 SABOL, Ján: Skielka z mozaiky SAS-u. In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. Bra-
tislava : Univerzita Komenského 2004, s. 86.
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opäť nazrieť do života SAS-u i sasistov a priblížiť významné udalosti  
i osobnosti, a tak pokračovať v mapovaní sasovských reálií, ako sme to 
zaevidovali pri predchádzajúcich výročiach. Chceme tak tieto vzácne 
informácie o genéze letnej školy uchovať v printovej aj elektronickej 
podobe pre objektívne poznanie jej histórie od samotných začiatkov 
ako podklad pre ďalšie spracovanie databázy. 

Súčasťou propagačnej činnosti pracoviska je projekt Z kroniky SAS-u 
venovaný významným osobnostiam slovenskej lingvistiky pôsobiacim 
na letnej škole a v danom roku sme si pripomenuli ich životné jubile-
um. Medailóny mapujú vedecko-pedagogickú dráhu členov slovenskej 
jazykovednej obce s dôrazom na ich účinkovanie v rámci SAS-u, ale aj 
ich prínos v širšom slovenskom či medzinárodnom kontexte. Mnohé 
z  nich sú publikované jednak na stránkach zborníka SAS, jednak vo 
výstupoch z iných vedeckých fór, kde sme na pozadí inovácií obsahu aj 
foriem letnej školy priblížili vedeckovýskumný potenciál osobností slo-
venskej lingvistiky v oblasti vzdelávania zahraničných študentov, ale aj 
v kontexte lingvodidaktickej prípravy lektorov slovenčiny ako cudzieho 
jazyka. Analýzou prednášok z dnešnej perspektívy sledujeme premeny 
z hľadiska tematického zamerania jednotlivých ročníkov letnej školy 
a jej lingvokultúrnej koncepcie. Do tejto publikácie sme zaradili ling-
vistov, predstaviteľov najstaršej generácie, ktorí právom patria do zla-
tého vedeckého fondu SAS v kontexte interdisciplinárnej univerzitnej 
slovakistiky. Pravda v tomto prehľade neuvádzame všetkých prednáša-
teľov, ktorí sa podieľali na jazykovednom programe prvých ročníkov 
letnej školy, niektoré medailóny sú iba v skrátenej podobe, komentujú 
účasť prednášateľov v programe letnej školy bez komplexnejšieho hod-
notenia ich prínosu pre vzdelávanie zahraničných slovakistov. Verím 
však, že tento projekt sa bude postupne aktualizovať a dopĺňať v tom 
duchu, aby sme zachytili vývin a premeny slovenskej lingvistiky v jed-
notlivých obdobiach existencie letnej školy na pozadí tematického za-
merania prednáškových cyklov i dobových metodologických trendov. 

***
Pri príležitosti 55. výročia letnej školy SAS by sme si chceli pripo-

menúť všetkých bývalých členov vedenia, prednášateľov a  lektorov, 
ktorí sa podieľali na tvorbe a realizácii vzdelávacieho programu letnej 
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školy v  minulosti a  nie sú už medzi nami. Do tejto databázy patria 
bývalí riaditelia: Eugen Pauliny, Šimon Ondruš, Jozef Mistrík; členo-
via vedenia, ktorí pôsobili ako zástupcovia riaditeľa a tajomníci letnej 
školy. Niektorí boli zároveň prednášateľmi alebo lektormi: Peter Baláž, 
Michal Čabala, Oľga Hazuchová, Branislav Hochel, Ladislav Mlyn-
ka, Ivan Slimák, Ján Štibraný.

Spomíname na členov lektorského zboru, ktorí pôsobili na Filozo-
fickej fakulte UK, ale aj v iných vedecko-pedagogických inštitúciách. 
Boli lektormi, ale zároveň niektorí z nich viedli aj prednášky: Miloslav 
Darovec, Ján Dubníček, Ján Findra, Katarína Hegerová, Lívia Ivani-
čová, Elena Králiková, Emil Kudlička, Jozef Prokop, Anna Rýzková, 
Ladislav Trup. 

Veľkú skupinu spolupracovníkov tvoria bývalí prednášatelia, kto-
rí majú svoje príspevky v databáze zborníkov SAS. Niektorí vystúpili 
na letnej škole len jedenkrát, ale väčšina prednášateľov vstupovala na 
pôdu letnej školy SAS pravidelne vo viacerých ročníkoch: Albín Ba-
gin, Ladislav Ballek, Vincent Blanár, Ján Bosák, Ladislav Dvonč, Uľ-
jana Fecaninová, Juraj Furdík, Mikuláš Gašparík, Miloš Gosiorov-
ský, Anton Habovštiak, Katarína Habovštiaková, Gejza Horák, Ján 
Horecký, Emília Horváthová, Jozef Hoššo, František Kočiš, Rudolf 
Krajčovič, Viliam Marčok, Helena Májeková, František Miko, Jozef 
Minárik, Ján Mišianik, Július Noge, Ľudovít Novák, Pavel Ondrus, 
Ján Oravec, Štefan Peciar, Milan Pišút, Ester Plicková, Ján Podo-
lák, Milan Podrimavský, Zoltán Rampák, Karol Rosenbaum, Fraňo 
Ruttkay, Jozef Ružička, Viliam Schwanzer, Martin Slivka, Dušan 
Slobodník, Viktor Smolej, Ján Stanislav, Ján Svetlík, Jozef Škultéty, 
Stanislav Šmatlák, Ján Števček, Jozef Štolc, Miloš Tomčík, Břetislav 
Truhlář, Imrich Vaško, Hana Urbancová. 

Medzi uvedenými menami sú predstavitelia rozličných vedných 
odborov, ktorí zahraničným účastníkom predstavili výsledky svojho 
vedeckého bádania a prispeli tak k interdisciplinarite programu letnej 
školy. Právom patria do galérie osobností SAS-u i celej slovenskej vedec-
kej obce. Terajší pracovníci, členovia organizačného i realizačného tímu 
SAS nezabúdajú na svojich predchodcov, registrujú ich publikačné vý-
stupy, cenia si ich bohatú a mnohostrannú činnosť v oblasti vzdelávania 
cudzincov a propagácie nášho jazyka a našej kultúry – doma i vo svete. 





TVÁRE SLOVENSKEJ LINGVISTIKY V ZRKADLE STUDIA ACADEMICA SLOVACA  

I.
STUDIA ACADEMICA SLOVACA  
– SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ 
SLOVAKISTIKY 





11

STUDIA ACADEMICA SLOVACA – SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SLOVAKISTIKY

K ETABLOVANIU  
STUDIA ACADEMICA SLOVACA 

Za päťdesiatpäť rokov svojej existencie od roku 1965 sa SAS vďaka svojej 
bohatej a pestrej činnosti profiloval ako dôveryhodná vedecko-pedago-
gická inštitúcia, ktorá výraznou mierou prispela k rozvoju domácej i za-
hraničnej slovakistiky. Publikácia vychádza pri príležitosti 100. výročia 
Univerzity Komenského (UK), ktorá každoročne na svojej pôde víta za-
hraničných slovakistov a záujemcov o slovenčinu. V kontexte univerzit-
nej slovakistiky reflektujeme etablovanie i premeny vzdelávacej koncep-
cie letnej školy počas účinkovania jej riaditeľov Eugena Paulinyho (1965 
– 1969), Jozefa Mistríka, (1972 – 1991), Jozefa Mlacka (1992 – 2004) 
a zároveň chceme predstaviť vedeckovýskumné priority a lingvokultúr-
ne špecifiká jednotlivých funkčných období. Letná škola sa totiž nechá-
pe len ako filologické štúdiá zamerané na intenzívnu výučbu slovenské-
ho jazyka či osvojovanie slovenských kultúrnych reálií, ale od samého 
začiatku má štatút akademických slovakistických štúdií zameraných na 
sprístupňovanie výsledkov vlastivedných disciplín v  historickom kon-
texte i z hľadiska súdobého interdisciplinárneho vedeckého bádania. 

Zriadenie Studia Academica Slovaca ako výskumno-pedagogické-
ho pracoviska Filozofickej fakulty UK vyvolala predovšetkým potreba 
vzdelávať zahraničných slovakistov a  slavistov v  slovenskom jazyku 
s ponukou kompletného programu slovakistických štúdií. Je pozoru-
hodné, že s takouto ambíciou sa už pred viac ako polstoročím začala 
formovať koncepcia vtedajšieho letného seminára slovenského jazyka 
a  kultúry, priameho pokračovateľa slovenských týždňov organizova-
ných ako súčasť Letnej školy slovanských štúdií (LŠ SŠ) pôsobiacej na 
Karlovej univerzite v Prahe. Ako je všeobecne známe3, v roku 1965 sa 

3 Ako uvádza J. Mlacek (2001, s. 517) „... dve okolnosti – zastúpenie slovenčiny 
v programe pražskej letnej školy a výrazná účasť slovenských profesorov v jej vedec-
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na želanie zahraničných slavistov prejavujúcich hlbší záujem o sloven-
činu, ale  iste aj pričinením slovenských profesorov našej filozofickej 
fakulty, ktorí boli členmi vedeckej rady LŠ SŠ v Prahe, ako aj vplyvom 
priaznivejších spoločenských okolností, etablovala samostatná škola 
slovenských akademických štúdií, ktorá od roku 1966 doteraz funguje 
pod názvom Studia Academica Slovaca (SAS). 

Letná škola svojou bohatou, tematicky a žánrovo pestrou skladbou 
programu, každoročne pritiahla a doteraz priťahuje zahraničných záu-
jemcov o slovenský jazyk a slovenskú kultúru a značka Studia Acade-
mica Slovaca sa stala uznávanou letnou univerzitou doma i vo svete. 
V duchu pôvodného zámeru SAS ponúka zahraničným slovakistom 
možnosť absolvovať vzdelávací pobyt v krajine, ktorej jazyk si osvoju-
jú. Sprístupňujúc autentické poznávanie slovenských reálií, umožňu-
je stať sa členom medzinárodnej rodiny sasistov, ktorú tvorí takmer  
7 000 absolventov letnej školy zo 77 krajín sveta. Rozrástla sa aj skupina 
priamych účastníkov z radov domácich organizátorov, lektorov a pred-
nášateľov, tvoriacich jadro korpusu. Svojím pôsobením pomáhali pre-
sadzovať myšlienku vzájomnosti a spolupatričnosti tak, aby SAS bol 
inštitúciou klasickou, rozvíjajúcou tie najlepšie tradície a zároveň mo-
dernou, reflektujúcou aktuálne spoločenské udalosti i vedecko-peda-
gogické metamorfózy slovakistiky. Z personálnej štatistiky letnej školy 
vidieť, že na jej vzdelávacom programe sa doteraz podieľalo vyše 130 
lektorov slovenského jazyka, takmer 350 prednášateľov a vyše 150 po-
mocných asistentov z radov študentov. Mnohí spolupracovníci zane-
chali výraznú stopu a roky formovali a dodnes formujú program letnej 
školy, sú autormi koncepčných zmien, novátormi obsahu i metodiky, 
aby čo najpôsobivejšie oslovili zahraničných frekventantov, umocnili 
ich záujem a rozšírili vedomosti o Slovensku, jeho krajine a kultúre.  
 

kej rade – sa stali tými stimulmi, ktoré priviedli k tomu, že letná škola zaradila do 
svojho programu tzv. slovenský týždeň, teda týždňový pobyt všetkých svojich účast-
níkov na Slovensku.“ Členmi vedeckej rady LŠ SŠ boli významné osobnosti vtedajšej 
slovakistiky, lingvisti a  literárni vedci A. Mráz, E. Pauliny, J. Stanislav, M. Tomčík  
a Š. Ondruš, ktorí stáli pri zrode i formovaní programu prvých ročníkov letnej školy 
SAS, predovšetkým ako jej prví prednášatelia.
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V priebehu 55-ročnej existencie letnej školy prebehlo viacero inštitu-
cionálnych zmien, ktoré napokon vyústili do súčasnej transformácie 
Studia Academica Slovaca na centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk 
pôsobiace ako výskumno-pedagogické pracovisko Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave.

FORMOVANIE SLOVAKISTICKÝCH ŠTÚDIÍ

Na tvorbe obsahovej náplne vzdelávacieho programu letnej školy sa 
podieľali viaceré osobnosti pôsobiace v oblasti slovakistiky, avšak o jej 
vedeckú profiláciu sa zaslúžili najmä jej doterajší riaditelia a členovia 
organizačného tímu. Úlohou riaditeľa je vybrať schopných a  rozhľa-
dených spolupracovníkov s manažérskymi schopnosťami, ktorí doká-
žu naplniť zámery podujatia, ponúknuť atraktívny program jazyko-
vých seminárov a blokov všeobecných i špecializovaných prednášok, 
zohľadňujúc pritom všetky stupne jazykovej úrovne frekventantov. To 
znamená dať príležitosť absolvovať letnú školu úplným začiatočníkom 
aj pokročilejším slavistom či iným uchádzačom, ktorí si chcú rozšíriť 
svoj odborný profil o slovenčinu a o znalosť slovenských kultúrnych 
a  vlastivedných reálií. Veľký podiel na kvalite letnej školy má výber 
lektorov ako osôb prvého kontaktu, ktorí sa najmä v rámci jej prvých 
ročníkov metodicky zaškoľovali priamo v praxi, keď hľadali čo najú-
činnejší spôsob výkladu a prezentácie slovenčiny ako cudzieho jazyka 
so zreteľom na motiváciu štúdia i východiskový jazyk frekventantov. 
Mnohí z nich odovzdávali svoje pedagogické schopnosti počas svojho 
lektorského pobytu na univerzitách v zahraničí, kde vnikli do prob-
lematiky zahraničnej slovakistiky a  citlivejšie vnímali jej edukačné 
zámery i potreby vzhľadom na postavenie slovenčiny v rámci štúdia 
slovanských filológií. K  prvým lektorom pôsobiacim na letnej škole 
patrili dlhoroční spolupracovníci SAS-u Ján Štibraný, Peter Baláž, Mi-
loslav Darovec, ktorí svoje lektorské skúsenosti získavali aj v pražskej 
letnej škole, kde zabezpečovali výučbu slovenčiny. Práve zásluhou do-
centa Petra Baláža sa v rámci letnej školy venovala pozornosť špecifi-
kácii didaktickej koncepcie slovenčiny ako cudzieho jazyka spojenej 
s tvorbou prvých učebných materiálov pre potreby výučby cudzincov.
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Všetci riaditelia v spolupráci s členmi širšieho vedenia, predovšet-
kým so zástupcom riaditeľa pre vzdelávaciu činnosť, dbali pri príprave 
aktuálneho ročníka zvlášť na to, aby sasisti dostali kvalitný vedecký 
program, a  preto pozývali renomovaných prednášateľov, schopných 
predstaviť cudzincom podstatné črty svojho výskumu prehľadne s dô-
razom na zrozumiteľnosť textu i  atribúty vedeckého výkladu témy. 
Tento fakt mali na zreteli aj vo svojich vlastných prednáškach. Uverej-
nené príspevky zachytávajú celú škálu ich širokospektrálneho vedec-
kého pôsobenia od všeobecnolingvisticky orientovaných príspevkov 
po pragmaticko-komunikačne ladené štúdie, v  ktorých autori s  pre-
hľadom predstavujú i hodnotia stav tých jazykových rovín či jazyko-
vých javov, ktorými sa prednostne vo svojej vedeckovýskumnej kariére 
zaoberali. A tak mnohé výskumné témy sa premiérovo objavujú práve 
v rámci cyklu prednášok na letnej škole a sú publikované v jednotli-
vých zväzkoch zborníkov. 

Pohľad do histórie letnej školy prezrádza, že jej prvým riaditeľom 
v rokoch 1965 – 1969 bol univerzitný profesor Eugen Pauliny (1912 
– 1983). Ak chceme bližšie predstaviť jeho účinkovanie na SAS-e, tre-
ba v prvom rade uviesť niekoľko dobových súvislostí, ktoré ovplyvnili 
akademický život i  konštituovanie a  rozvoj tejto vzdelávacej inštitú-
cie. Pôsobenie Eugena Paulinyho na SAS-e je úzko prepojené s  jeho 
vedecko-pedagogickým životom na Filozofickej fakulte UK, kde sa 
prirodzene prelínajú všetky oblasti jeho profesijného zamerania, profil 
vedca, vysokoškolského pedagóga i akademického funkcionára (Peka-
rovičová, 2013). Sledovanie jeho pôsobenia na fakulte poskytuje záro-
veň plastickejší obraz vývinu slovakistiky na filozofickej fakulte. Práve 
J. Mlacek (2001) na základe štúdia archívnych materiálov osvetlil aj 
skutočnosť, že E. Pauliny okrem svojho postu riaditeľa SAS viedol aj 
štyri ročníky predchodcu letnej školy tzv. slovenské týždne realizova-
né v rokoch 1961 – 1964, striedavo v Bratislave a v Banskej Bystrici. 
E. Pauliny vstupuje do sféry prezentácie jazyka a kultúry cudzincom 
ako zrelá osobnosť slovenskej lingvistiky, keď už má za sebou niekoľko 
významných diel a keď v roku 1964 s veľkou predvídavosťou preberá 
zodpovednú úlohu pripraviť pôdu pre vznik samostatnej slovenskej 
inštitúcie. Spolu s profesorom Šimonom Ondrušom, ktorý ako akade-
mický funkcionár, prodekan a dekan filozofickej fakulty (1961–1965) 
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sa angažoval pri vzniku samostatnej školy slovakistických štúdií, sa 
stáva zakladateľom letnej školy a jej prvým riaditeľom. Ako riaditeľ sa 
priamo podieľal na tvorbe štruktúry i na obsahovom zameraní prvých 
ročníkov. Už prvý slovenský týždeň obsahoval vo  svojej počiatočnej 
fáze všetky zložky, ktoré sú doteraz pevnou súčasťou vzdelávacieho 
programu letnej školy. Bol to jednak cyklus prednášok, predovšetkým 
z oblasti lingvistiky a literárnej vedy, ale nechýbali ani prednášky z his-
tórie, etnológie a ďalších vlastivedných disciplín v podaní výrazných 
osobností reprezentujúcich daný odbor.4 Aj keď samotné začiatky po-
stupnej emancipácie slovenskej letnej školy ako paralelnej inštitúcie 
pražskej Letnej školy slovanských štúdií (LŠ SŠ) neboli vôbec ľahké, 
čo signalizujú aj analyzované archívne dokumenty o slovenských týž-
dňoch i jej bratislavskej extenzii konanej v roku 1965, ktorá sa pova-
žuje za prvý ročník samostatnej existencie našej letnej školy, predsa jej 
ďalšie úspešné účinkovanie v oblasti jazykového vzdelávania cudzin-
cov potvrdilo správnosť rozhodnutia predchodcov a zároveň preverilo 
schopnosť primerane konkurovať univerzitným podujatiam podobné-
ho typu vo svete. Zaiste k  tomu prispela aj inštitucionalizácia latin-
ského názvu Studia Academica Slovaca, platného už od jej druhého 
ročníka (1966), ktorý na návrh Jána Štibraného úspešne uviedol do 
života práve profesor Eugen Pauliny a ktorý už viac ako päť desaťročí 
reprezentuje našu výskumno-pedagogickú inštitúciu. Práve tento roč-
ník bol v istom zmysle prelomovým aj preto, že s profesorom Eugenom 
Paulinym bol spoluriaditeľom letného seminára aj profesor Šimon On-
druš, ktorý viedol ešte dva ročníky, presnejšie 6. a 7. ročník v rokoch 
1970 a 1971. Bližšie informácie o jeho pôsobení na SAS-e v pozícii ria-
diteľa i prednášateľa sú spracované v samostatnej štúdii (Pekarovičová, 
2011b). 

4 Medzi prednášateľmi letnej školy sa objavili aj predstavitelia českej lingvistiky, napr. 
J. Bělič, ktorý bol vtedajším riaditeľom pražskej Letnej školy slovanských štúdií, ale 
aj ďalší českí a zahraniční prednášatelia.



16

TVÁRE SLOVENSKEJ LINGVISTIKY V ZRKADLE STUDIA ACADEMICA SLOVACA  

VÝVINOVÉ PREMENY A KONCEPČNÉ INOVÁCIE 

Dôležitým medzníkom v histórii letnej školy je rok 1972, keď funk-
ciu riaditeľa letného seminára prevzal profesor Jozef Mistrík (1921 
– 2000) s  jasnou predstavou nadviazať na tradíciu predchádzajúcich 
ročníkov a zároveň odpovedať na aktuálne potreby účastníkov a podľa 
súdobých možností modifikovať a inovovať vzdelávací program (Peka-
rovičová, 2011). J. Mistrík zaviedol model letnej školy, ktorý sa s men-
šími obmenami, vzhľadom na sociolingvistickú charakteristiku frek-
ventantov jednotlivých ročníkov i súčasné trendy v oblasti didaktiky 
cudzích jazykov, prakticky uplatňuje dodnes. Rovnako aj dnes sa mož-
no bez výhrad stotožniť so zámerom podujatia, formulovaným J. Mis-
tríkom (1972, s. 5), „aby si frekventanti SAS-u osvojili alebo rozšírili 
základy slovenčiny a aby sa v čo najväčšej miere oboznámili so súčas-
ným stavom slovenskej jazykovedy, literárnej vedy a slovenskej kultúry 
v širokom zmysle slova“. V rámci presadzovania koncepcie slovakistic-
kých štúdií priestor na SAS-e dostali vlastivedné disciplíny, historické 
vedy, etnológia, politika a  politológia, hospodárska geografia a  pod. 
Základnú štruktúru jednotlivých ročníkov tvoria vedecké prednášky 
pre pokročilých a praktické kurzy jazyka pre všetky stupne, ktoré dopĺ-
ňa pestrý kultúrny a vlastivedný program. Tu sa veľmi osvedčili besedy 
s osobnosťami vedy, kultúry a umenia spojené s autorským čítaním či 
prezentáciou diela, no popularitu si stále udržiavajú najmä vlastivedné 
exkurzie po vybraných regiónoch Slovenska. 

Počas riaditeľovania J. Mistríka sa SAS obsahovo i metodicky vy-
profiloval a stal sa konkurencieschopnou inštitúciou s výrazným prí-
nosom pre domácu interdisciplinárnu slovakistiku i jej rozvoj v zahra-
ničí. Zásluhou manažérskych a propagátorských schopností J. Mistríka 
sa SAS i jeho aktéri dostali do médií. Rozhlas, televízia, no najmä sú-
dobá tlač prinášali hojne osobné vyznania frekventantov letnej školy 
prichádzajúcich k  nám z  rozličných krajín sveta, ktorí sa pochvalne 
vyjadrovali o slovenčine, Slovensku i o programe letnej školy, čo pri-
spievalo k rozhodnutiu gestorov, najmä ministerstiev školstva a kultú-
ry, ale aj Matice slovenskej či spisovateľských zväzov poskytovať zahra-
ničným slovakistom, kultúrnym a osvetovým pracovníkom štipendiá, 
aby mohli absolvovať pobyt na tomto, v tom čase jedinečnom, vzdelá-
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vacom podujatí. Vďaka popularizácii svojich aktivít a svojho poslania 
sa SAS dostal do povedomia slovenskej verejnosti a mohol aj v neľah-
kej dobe rozvíjať svoju pôsobnosť v oblasti prezentácie jazyka a kultúry 
cudzincom. 

Založením zborníka prednášok Studia Academica Slovaca5, ktorý 
v  roku 1972 zásluhou profesora J. Mistríka vstupuje do dejín slova-
kistiky, sa otvorila edičná séria svojráznej periodickej publikácie prí-
spevkov prednesených na aktuálnom ročníku letnej školy, uchová-
vajúca pôvodný Mistríkov zámer, že tento výber sa bude „v budúcich 
ročníkoch cyklicky dopĺňať a rozširovať tak, aby sa texty stali základnou 
študijnou literatúrou, nielen frekventantov SAS, ale všetkých slovakis-
tov, ktorým ide o to, aby slovenský jazyk, literatúru a kultúru poznávali 
v širokom kontexte“ (Mistrík, 1972, s. 5). Koncepcia Studia Academica 
Slovaca presadzovaná profesorom Jozefom Mistríkom sa stala inšpi-
ratívnou pre ďalšie smerovanie SAS-u a úzko súvisí s  jeho pobytom 
na zahraničných univerzitách, kde ako hosťujúci profesor pôsobil na 
univerzite v Kolíne nad Rýnom (1969 – 1971), na Moskovskej štát-
nej univerzite (1972) a na univerzitách v Oxforde a Sheffielde (1975 
–1977). Tu prenikol do podstaty potrieb zahraničnej slovakistiky, 
ktoré mal na zreteli jednak pri koncipovaní náplne letného seminára, 
jednak pri etablovaní lektorátov slovenského jazyka a kultúry pôso-
biacich na univerzitách v zahraničí. Tieto požiadavky premietol aj do 
odbornej prípravy lektorov vysielaných ministerstvom školstva na lek-
torské pôsobenie v zahraničí, keď viedol školenia kandidátov na ten-
to post. Túto úlohu neskôr prevzal docent Peter Baláž (1928 – 2017), 
dlhoročný spolupracovník SAS-u (Pekarovičová, 2008). Práve on sa 
najviac zaslúžil o vznik Metodického centra Studia Academica Slova-
ca v roku 1992 fungujúceho do roku 2006, keď sa transformovalo na 
terajšie centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. SAS je dnes riadnym 
výskumno-pedagogickým pracoviskom Filozofickej fakulty UK s ce-

5 „Ukázalo sa užitočným vydávať tlačou prednášky, ktoré na týchto seminároch 
odznejú. Tohto roku sa nám po prvý raz podarilo pripraviť zväzok prednášok Studia 
Academica Slovaca (SAS).“ Z predhovoru J. Mistríka k zborníku prednášok Studia 
Academica Slovaca, 1, 1972, s. 5. 
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loslovenskou pôsobnosťou v oblasti výskumu a výučby slovenčiny ako 
cudzieho jazyka. 

Ani ďalší riaditeľ SAS-u profesor Jozef Mlacek (1937), ktorý v tejto 
funkcii pôsobil v rokoch 1992 – 2004, však nezačínal písať svoju sa-
sistickú kariéru hneď ako riaditeľ 6. Začínal podobne ako väčšina pra-
covníkov vedenia či angažovaných manažérov SAS-u, totiž v pozícii 
lektora letnej školy, kde si priamo v teréne overil, ako funguje tá druhá 
tvár slovenčiny – slovenčina ako cudzí jazyk, aj keď v roku 1969, keď 
vstupoval na pôdu SAS ako lektor, si to vari ešte ani naplno neuve-
domoval. Lektorské pôsobenie bolo jednak dobrým východiskom pre 
profesionálnu kariéru prednášateľa a vedca – lingvistu, jednak poslú-
žilo ako zdroj cenných poznatkov pre neskoršie úspešné fungovanie 
v úlohe riaditeľa SAS-u. Práve v 60. a 70. rokoch totiž SAS plnil dôleži-
tú spoločenskú funkciu a medzi frekventantmi sa ocitli skutočné osob-
nosti zahraničnej slavistiky či slovakistiky, ktoré sa školili na letnej 
škole práve v lektorskej skupine J. Mlacka. Niet pochýb o tom, že získa-
né skúsenosti mu poslúžili na citlivejšie vnímanie potrieb primárnych 
adresátov letnej školy, ktorí prichádzali a  stále prichádzajú na našu 
letnú univerzitu z rozličných dôvodov, keď popri dominantnej študij-
nej motivácii pribúdajú pracovné dôvody naučiť sa po slovensky, ale aj 
celkom bežné pohnútky, ako sú osobné priateľstvá, slovenské korene 
či jednoducho zvedavosť spoznať nový jazyk a novú, pre niektorých 
celkom neznámu kultúru. Preto tí, čo sa dôverne pohybujú v kuchyni 
SAS-u a pripravujú sasistom programovo pestrú potravu, vedia, že zo-
staviť sasistický jedálny lístok tak, aby oslovil každého účastníka kurzu 
nielen odborným obsahom, ale aj svojím neopakovateľným espritom, 
ktorý spoločne vytvárajú všetci účinkujúci, nie je vôbec ľahké a vyža-
duje si totálne nasadenie. 

Z hľadiska poslania letnej školy má azda najväčší praktický význam 
doplnenie chýbajúcich informácií z  reálií letnej školy, predovšetkým 
odkrytie jej etablovania v rámci pražskej Letnej školy slovanských štú-

6 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Ako profesor Jozef Mlacek tvaroval letnú školu Studia Aca-
demica Slovaca. In: Studia Academica Slovaca 36. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. 
Bratislava : Stimul, 2007, s. 9 – 16.
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dií pôsobiacej na Karlovej univerzite od roku 1957, ktorá bola akýmsi 
predchodcom či predstupňom SAS-u – tzv. slovenského týždňa. Nové 
zistenia J. Mlacek (2004) uskutočnil práve na základe dôkladného štú-
dia dokumentov v  archíve Filozofickej fakulty UK. Štúdiom archív-
nych materiálov a článkov o letnej škole, ktoré neboli dovtedy zverej-
nené, poukázal na nepresnosti a existujúce mýty o SAS-e v médiách  
i v povedomí vedeckej obce. Vo svojich článkoch osvetľoval biele mies-
ta jej prehistórie i jej prvých ročníkov a podrobne reflektoval aktuálne 
výročia SAS-u, čím výrazne prispel k demýtizácii jej úplných začiat-
kov a zreálneniu personálnej charakteristiky sasistického tímu. Keď-
že zborník SAS vznikol až v roku 1972, a teda neexistujú publikované 
prednášky z  predchádzajúceho obdobia, veľkú výpovednú hodnotu 
má rekonštrukcia prvých ročníkov letného seminára, zoznam predná-
šok, a ich tematické zameranie spolu s menami prednášateľov (Mlacek, 
2004, s. 17 – 36). 

VLASTIVEDNO-PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Súčasťou vzdelávacieho programu SAS-u sú vlastivedné exkurzie  
a kultúrno-poznávacie podujatia. Do koncepcie každého ročníka letnej 
školy bola od samého začiatku zakomponovaná exkurzia po regiónoch 
Slovenska, na ktorej sa zvyčajne zúčastňovali aj riaditelia Eugen Pau-
liny, Jozef Mistrík i Jozef Mlacek. Keďže miestom konania letnej školy 
je Bratislava, účastníci pravidelne absolvujú prehliadku pamiatok sta-
rého mesta, Bratislavského hradu, navštívia expozície múzeí a galérií, 
či uskutočnia výlety do okolia, predovšetkým loďou na hrad Devín, 
do galérie moderného umenia Danubiana za poznávaním Podunajska, 
malokarpatského regiónu alebo Záhoria. 

Cieľom viacdňovej vlastivednej exkurzie po Slovensku je predstaviť 
zahraničným účastníkom letnej školy prírodné a kultúrne bohatstvo  
i regionálne zvláštnosti. Návštevou známych miest, kultúrnych pamia-
tok sa organizátori snažia uspokojiť diferencované záujmy účastníkov 
aktuálneho ročníka a pripraviť spoločné i tematicky orientované trasy, 
v ktorých nechýbajú hrady a zámky, múzeá ľudovej architektúry i prí-
rodné atrakcie, ako sú jaskyne, kúpele či pobyt v horách. Záujmu sa 
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tešia aj literárne pamiatky a národopisné múzeá, ktoré sa stali boha-
tým zdrojom poznania krajiny i jej kultúrnych dominánt. Pod vydare-
ný priebeh exkurzií sa nemalou mierou podpisuje premyslený výber, 
starostlivá príprava a  dôkladná organizácia podujatia. Veď je naozaj 
neľahké v letných horúčavách autobusmi presúvať neraz viac ako 150 
účastníkov z rôznych kútov sveta, ktorí majú rozličné predstavy i ná-
roky na skladbu programu, rôznu úroveň komunikačnej kompetencie 
i znalostí slovenských reálií a zladiť program tak, aby bol atraktívny, 
aby pôsobil ako dobrá reklama našej krajiny i jej ľudí. 

Exkurzie mali a  prakticky doteraz mávajú veľmi pestrý a  bohatý 
poznávací program, v ktorom nechýba návšteva najkrajších miest, 
rázovitých dedín, zvyčajne umocnená srdečným prijatím domácimi 
obyvateľmi. Organizátori neraz zaviedli sasistov na exotické miesta, 
zabezpečili kultúrny program či pohostenie spojené s  ochutnávkou 
miestnych špecialít. Takto získali frekventanti autentický obraz kra-
jiny i  ľudí a  zakúsili typickú  slovenskú pohostinnosť. Výber poduja-
tí a zostavenie programu neboli však vždy jednoduché, ani náhodné. 
Organizácia v čase totality si často vyžiadala daň za súhlas nadriade-
ných orgánov tým, že popri návšteve atraktívnych miest bolo treba ísť 
na exkurziu do výrobného podniku či na stretnutie s predstaviteľmi 
miestnych zvyčajne straníckych orgánov. Aj to však malo svoje čaro. 
Profesor Mistrík so svojím organizačným tímom vedel aj tieto núte-
né zastávky premeniť na príjemné posedenia pri hudbe,  tanci, často 
sprevádzané vystúpením folklórneho súboru či doplnené divadelným 
predstavením. K nezabudnuteľným zážitkom patrili najmä pravidelné 
návštevy v Bavlnárskych závodoch v Ružomberku, kde sasistov vítali 
ako doma a každý rok obdarovali kolekciou svojich textilných výrob-
kov z  tradičnej modrotlače, jeden rok dokonca so špeciálnym dar-
čekom netradičného kalendára Od SAS-u do SAS-u, teda so začiatkom 
od augusta, na ktorom dominovala ilustrácia ružomberského rodáka, 
maliara Ľudovíta Fullu. Zvláštne postavenie v programe exkurzie za-
ujímala návšteva Levoče a  ubytovanie v  internáte pre slabozrakých, 
s ktorými profesor Mistrík úzko spolupracoval na tvorbe špeciálneho 
písma. Počas exkurzií neobišiel ani svoju rodnú obec Španiu Dolinu, 
kam neraz priviedol sasistov a predstavil im svoj rodný kraj. Obdivu-
hodné bolo najmä to, že J. Mistrík ako riaditeľ absolvoval kompletný 
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vlastivedný program osobne spolu s účastníkmi, vodil ich na známe 
miesta i svojrázne zákutia, aby zažili bezprostredný kontakt s prírod-
ným a kultúrnym bohatstvom a túžili prísť na Slovensko znovu. Preto 
mnohí účastníci letnej školy využili každú príležitosť na návrat a stali 
sa jej viacnásobnými absolventmi. 

O novú koncepciu vlastivedných exkurzií sa zaslúžil najmä docent 
Ladislav Mlynka (1954 – 2010), keď ho ako zástupcu riaditeľa letnej 
školy pre kultúrno-vlastivednú zložku v rokoch 1999 – 2002 angažoval 
vtedajší riaditeľ profesor J. Mlacek. V tejto funkcii L. Mlynka naplno 
zúročil svoju profesijnú orientáciu muzeológa, pamiatkara a zaniete-
ného propagátora slovenskej ľudovej duchovnej i materiálnej kultúry 
(Pekarovičová – Botíková, 2011). V jeho výkladoch v múzeách, kos-
toloch, pri návšteve pamiatok a expozícií sa skĺbilo poznávanie arte-
faktov v intertextových súvislostiach s cieľom priblížiť frekventantom 
zvláštnosti domácej kultúry a spôsobu života v porovnaní s cudzími 
vplyvmi, sprístupniť prejavy kultúrnej pamäti, poukázať na jej odraz 
v jazyku, no najmä odkryť majstrovstvo ukryté v slovenských ľudových 
remeslách.

STRETNUTIA S UMENÍM A KULTÚROU 

Na letnej škole počas celej jej existencie nechýbali pravidelné 
stretnutia so slovenskými umelcami a spisovateľmi. Aj keď sa letná škola 
koná v čase divadelných prázdnin, usporiadatelia hľadajú iné možnosti 
prezentácie slovenského umenia zahraničným frekventantom. V mi-
nulosti to boli najmä predstavenia mimobratislavských divadiel, napr. 
divadlo v Zelenči, Radošinské naivné divadlo v Radošine, v ostatnom 
čase je to hlavne účasť na programoch v rámci Bratislavského kultúrne-
ho leta, ale aj sprostredkovanie kultúrnych podujatí usporadúvaných 
špeciálne pre sasistov (Pekarovičová, 2004). Patria sem divadelné ve-
čery s rozprávkou, stretnutia so spisovateľmi v Budmericiach, poduja-
tia venované ľudovej kultúre v areáli SĽUK-u v Rusovciach, divadelné 
predstavenia menších telies, ako je Teatro Colorato a pod. K nezabud-
nuteľným zážitkom patrí koncert husľového virtuóza Petra Michalicu 
v Kremnici v jeho rodnom dome i v aule Univerzity Komenského, ale 
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aj recitály sólistov opery SND na prijatí u primátora Bratislavy v Zr-
kadlovej sieni Primaciálneho paláca alebo koncerty významných te-
lies a súborov, napríklad Lúčnice alebo SĽUK-u v rámci otváracieho či 
záverečného ceremoniálu v aule Univerzity Komenského. Slávnostnú 
atmosféru kultúrnych podujatí usporiadaných v átriu Filozofickej fa-
kulty UK umocňujú vystúpenia folklórnych kapiel Kuštárovci, Ľudovej 
hudby Maroša Mikuša či Ľudovej hudby spod Rokoša, ale aj početné 
večerné koncerty slovenských kapiel populárnej hudby, kde osobitne 
zaujala skupina Tuzex band so speváčkou Janais, ktorá bola aj asistent-
kou letnej školy.

K tradičným aktivitám sasistov patrí nácvik slovenských ľudových 
piesní, keď v minulosti za sprievodu harmoniky profesora Jána Sabola 
sa vždy znovu rozozvučal sasistický chór. Osobitne rezonoval nácvik 
piesní spojený s prezentáciou hudobných nástrojov v podaní pedagóga 
a folkloristu Juraja Hamara. Keďže väčšinu frekventantov tvoria mladí 
ľudia, najmä študenti, rozšírili sme ponuku o počúvanie a spev sloven-
ských populárnych piesní pod názvom Slovenčina s elánom. K hlav-
ným realizátorom a  interpretom nácviku piesní v  poslednom desať-
ročí patrí Eva Španová, ktorá v spolupráci s asistentmi sa podieľala na 
výbere repertoáru sprevádzajúc spev sasistov na gitare. V súčasnosti 
prevzala úlohu moderátorky kultúrnych podujatí Helena Ľos Ivorí-
ková. Zaradenie piesní s pútavými textami, plní poznávaciu, zábavnú, 
ale najmä didaktickú funkciu. Nácvikom vybraných piesní sa sleduje 
rozvíjanie komunikačných zručností sasistov, vedomé osvojovanie prí-
slušnej lexiky i fráz v kontexte prozodických špecifík slovenčiny. 

Novinkou posledných ročníkov je blok umeleckých workshopov 
realizovaný zvyčajne v záverečnom týždni letnej školy. Pod vedením 
profesionálnych lektorov v tvorivých dielňach si sasisti rozvíjajú svoje 
komunikačné i umelecké zručnosti, ktoré prezentujú v  interkultúrne 
ladenom programe Sami sebe. V podaní účastníkov jednotlivých diel-
ní možno vidieť, ako a čím žije SAS a jeho frekventanti, ako ohýbajú 
náš jazyk či pracovný materiál, ako vedia na krátkej ploche prejaviť 
svoj intelekt i umelecké zručnosti a pritom napĺňať spoločný drama-
turgický zámer letnej školy – harmóniu jednoty v rozmanitosti. Naše 
úsilie rozvíjať komunikačné zručnosti zážitkovou formou s možnos-
ťou individuálneho i kolektívneho vystúpenia sa zvyčajne rozvinie do 
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nádherného súzvuku slovenskosti a inakosti v divadelnom, tanečnom, 
speváckom, fotografickom, filmovom či výtvarnom prejave sasistov, ba 
dokonca rekordnou tvorbou špeciálneho čísla časopisu nazvaného prí-
značne SASopis ako výsledku dielne tvorivého písania. Autori príspev-
kov veselo, vtipne aj ironicky komentujú svoj kontakt so slovenskou 
realitou, dávajú návod na prežitie na SAS-e a zároveň poskytujú obraz, 
ako nás vidia cudzinci, ako môžu osobné zážitky ovplyvniť reflexiu na-
šej krajiny vo svete. 

REÁLIE SAS-U V KRONIKÁCH A V SPOMIENKACH 

Zásluhou profesora J. Mistríka i  jeho nasledovníkov má SAS svoj 
vlastný archív. Od roku 1972 je história každého ročníka zaznamenaná 
v  kronikách. Záznamy obsahujú presné informácie o  programe, ko-
mentáre lektorov, vyjadrenia frekventantov, osobné i kolektívne zážit-
ky počas exkurzie i rozličné štylistické útvary od správy či komentára 
z absolvovaných podujatí cez esej až po literárne pokusy účastníkov 
letnej školy. Všetky záznamy sú doplnené fotografiami, ktoré svedčia 
o dobe, o pestrej palete vzdelávacieho a kultúrneho programu, ale i o sa- 
motných účastníkoch letnej školy. Zavedením spoločného fotografo-
vania študijných skupín i celého korpusu SAS máme dodnes v kroni-
kách uchovaný nielen presný zoznam účastníkov príslušného ročníka, 
členov vedenia, lektorského zboru či pomocných asistentov, ale aj ich 
dobové fotografie. Sú to jednak spoločné fotografie situované zvyčajne 
pred budovou univerzity či v  jej aule, jednak po skupinách so svoji-
mi lektormi. Tieto záznamy majú nesmiernu dokumentačnú aj infor-
mačnú hodnotu a slúžia ako zdroj reálií SAS-u vzhľadom na štúdium 
jazykovo-kultúrneho obrazu aktérov i  účastníkov tohto špecifického 
medzinárodného podujatia. V roku 2014 sa podarilo digitalizovať kro-
niky SAS, ktoré sú dostupné na: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-od-
borne-pracoviska/sas/kroniky/.

Pri príležitosti 40. aj 50. výročia letnej školy vyšli spomienkové 
zborníky s osobným vyznaním autorov príspevkov k SAS-u a sasistom. 
Jozef Mlacek (2014) ponúka niekoľko nazretí do kuchyne prípravy let-
nej školy s poodkrytím radostí i odvrátenej stránky riaditeľovania, keď 
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nastúpil do funkcie riaditeľa po 20-ročnom pôsobení Jozefa Mistríka, 
ktorý výrazne ovplyvnil súčasníkov i nasledovníkov, ako to rezonuje 
aj v spomienkach prednášateľov, lektorov a frekventantov. Zvnútor-
nený pohľad dlhoročných spolupracovníkov, pre ktorých je SAS in-
špiráciou a vzpruhou, zdrojom poznávania rozličných mentalít, školou 
interkultúrnej komunikácie či cestou k diplomacii, svojským spôsobom 
obohacuje reálie SAS a rozširuje univerzálnu databázu o individuálnu 
sebareflexiu prostredníctvom osobných zážitkov, príhod a nezabudnu-
teľných stretnutí, ktoré ani po rokoch nevybledli. No azda najväčšiu 
dokumentačnú hodnotu má spracovanie prehľadov o účinkujúcich na 
letnej škole v jednotlivých etapách. Nájdeme tu zoznam členov jej ve-
denia a spolupracovníkov, mená  pôsobiacich lektorov a pomocných 
asistentov s  uvedením ich účasti v  programe jednotlivých ročníkov. 
Dôležitú súčasť spomienkových zborníkov tvoria bibliografické údaje, 
zoznam autorov a príspevkov uverejnených v zborníkoch SAS (1972  
– 2013), rozšírenú o prehľad výstupov v období 2014 – 2019 v zborní-
ku SAS 48, 2019. 

Nesporne zaujímavou sondou do diania letnej školy sú ohlasy  
v médiách, mapujúce miesto SAS-u v akademickom kontexte doma  
i v zahraničí v podaní lektorov, prednášateľov, členov vedenia letnej 
školy, ktorí sa chceli podeliť s vlastnou reflexiou sasistického sveta, 
predkladajúc obdiv, hrdosť, ale aj výhrady k programu, metodike a me-
tódam uplatňovaným v predchádzajúcej ére letnej školy. Tu azda treba 
pripomenúť, že každý ročník napriek jednotnej univerzálnej koncepcii 
má svoju vlastnú tvár, ktorú tvoria všetci účastníci, členovia organi-
začného tímu, pôsobiaci lektori, prednášatelia, tvorcovia a realizátori 
sprievodných podujatí. Zvlášť sú cenné spomienky našich bývalých 
frekventantov, ktorí prispeli do jubilejných zborníkov svojimi zážitka-
mi, vyjadrujúcimi pozitívny vzťah k našej letnej škole, k jej tvorcom  
i pôsobisku. Tieto príspevky svedčia o personálnej aj obsahovej pes-
trosti, o zmysle pre humor, ktorý sasistom nikdy nechýbal, o snahe čo 
najlepšie sa dorozumieť, ale najmä o túžbe po vzájomnom medziľud-
skom a medzikultúrnom porozumení. Ukázalo sa to aj vo filmových 
dokumentoch, jednak vo vlastnej réžii z dielne SAS-u (2004), jednak 
z  produkcie Slovenskej televízie, ktorá každý rok prináša reportáže 
z diania aktuálneho ročníka letnej školy. A keďže aktívnym účastní-
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kom SAS-u bol aj súčasný režisér Ján Sabol, ml., k jubilejnému 50. roč-
níku (2014) v spolupráci s vedením SAS-u a účastníkmi realizačného 
tímu i bývalými frekventantmi pripravil filmový dokument, mapujúci 
míľniky histórie letnej školy, ktorý niekoľkokrát vysielala Slovenská te-
levízia. 

PROGRAMOVÉ A PREZENTAČNÉ METAMORFÓZY 

Napriek neustálym zmenám vidieť pozitívnu tendenciu profesiona-
lizácie korpusu pracovníkov SAS, keď prakticky všetci členovia centra 
absolvovali odborno-metodickú prípravu z oblasti didaktiky sloven-
činy ako cudzieho jazyka, pôsobia ako lektori počas akademického 
roka i v rámci letnej školy a získavajú cenné pedagogické skúsenosti 
aj z pôsobenia na lektorátoch zahraničných univerzít. Osobitne treba 
vyzdvihnúť fakt, že väčšina členov tímu absolvovala na Filozofickej fa-
kulte UK doktorandské štúdium, rozšírila si svoj vedecký obzor a di-
daktickú kompetenciu a je schopná participovať na rôznorodej činnos-
ti centra SAS, jednak v oblasti odborno-metodickej prípravy lektorov 
slovenčiny ako cudzieho jazyka, jednak v oblasti prezentácie jazyka  
a reálií cudzincom doma aj v zahraničí. Dôkazom tohto úsilia je nepo-
chybne tvorba úspešnej série učebníc Krížom-krážom. Slovenčina A1 
– B2, ku ktorej aktuálne pribudla Metodická príručka. Slovenčina A1 
(2018) určená na rozvíjanie didaktickej kompetencie lektorov sloven-
činy ako cudzieho jazyka. Do činnosti centra patria stále nové domáce 
a medzinárodné projekty, do ktorých sú zapojení členovia centra SAS 
ako hlavní riešitelia, koordinátori alebo ako spoluriešitelia.

Pri hodnotení posledných ročníkov letnej školy možno sledo-
vať výraznejšie zmeny v oblasti vzdelávacej a propagačnej koncepcie 
SAS-u ovplyvnené novými možnosťami komunikácie s domácimi 
spolupracovníkmi i zahraničnými účastníkmi letnej školy. Ide najmä 
o prezentáciu výstupov centra využitím univerzitnej webovej stránky 
http://fphil.uniba.sk/sas/, ako aj zriadením našej špeciálnej domény 
http://e-slovak.sk, kde je sprístupnený e-learningový kurz slovenčiny 
pre cudzincov, ktorý môžu absolvovať záujemcovia prakticky z celého 
sveta bezplatne. Druhý kurz dištančného vzdelávania www.MySlovak.
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sk sa v rokoch 2013 – 2018 realizoval v rámci riešenia projektu Cen-
trum slovenského jazyka v USA v spolupráci s Kalifornskou univerzi-
tou v Pensylvánii. Vďaka spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra 
SAV, najmä s oddelením korpusovej lingvistiky Slovenského národné-
ho korpusu sú všetky zväzky zborníka SAS digitalizované k dispozícii 
na: https://zborniky.e-slovak.sk/, čo výrazne záujemcom uľahčuje do-
stupnosť a využitie publikácií na výskum i študijné účely. Okrem toho 
sa na tejto stránke nachádzajú ďalšie aktuálne informácie o činnosti 
centra SAS zamerané na prezentáciu projektov, databázu slovakistiky 
v zahraničí https://dls.e-slovak.sk/, kde sú základné údaje o lektorátoch 
slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí.

Na úspechu posledných ročníkov sa nemalou mierou podpísalo aj 
miesto konania letnej školy, ktorá v priebehu svojej histórie menila pô-
sobisko vzhľadom na objektívne okolnosti a možnosti školiaceho pra-
coviska. Jednotlivé ročníky sa v prvých desaťročiach konali na Filozo-
fickej fakulte UK, avšak niekoľko ročníkov do roku 1999 za realizovalo 
v priestoroch vysokoškolského internátu Družba, kde boli zvyčajne 
frekventanti ubytovaní. Osobitnú kapitolu tvorí obdobie od roku 2001 
do 2011, keď výučba, ubytovanie i stravovanie sa na základe verejného 
obstarávania presunuli do Inštitútu pre verejnú správu (IVES) v Dú-
bravke, ktorý poskytol letnej škole na tú dobu štandardné vybavenie 
a priestorové podmienky na všetky jej aktivity, prakticky pod jednou 
strechou. V roku 2012 sa letná škola opäť vrátila na pôdu školiace-
ho pracoviska, teda na Filozofickú fakultu UK, ktorá po rekonštrukcii 
učební poskytuje vhodné priestory na výučbu i na konanie sprievod-
ných podujatí v átriu či v Moyzesovej sieni, ako aj možnosť využívania 
priestorov v historickej budove Univerzity Komenského. 

VEDECKÉ GRÉMIUM SAS

Interdisciplinárny charakter vzdelávacieho programu letnej ško-
ly zabezpečuje aj činnosť poradného orgánu Vedeckého grémia SAS, 
v ktorom sú zastúpení členovia vedenia fakulty i predstavitelia jednot-
livých slovakistických disciplín, predovšetkým z oblasti jazykovedy, li-
terárnej vedy, etnológie a histórie. Úlohou grémia je zhodnotiť priebeh 
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a zabezpečenie uplynulého ročníka letnej školy a zároveň schváliť ter-
mín, štruktúru, ako aj návrh finančných nákladov na realizáciu nasle-
dujúceho ročníka. Najdôležitejším bodom je však stanovenie ústrednej 
témy pripravovaného ročníka v interdisciplinárnom cykle prednášok 
reflektujúcich predovšetkým vzdelávacie potreby jeho primárnych ad-
resátov, zahraničných slovakistov, študentov lektorátov slovenského 
jazyka a kultúry na zahraničných univerzitách. Do programu sú zvy-
čajne zaradené aj aktuálne jubileá osobností slovenskej vedy, literatúry  
a kultúry, výročia historických udalostí, ktoré poskytujú prednášate-
ľom priestor na prípravu príspevku z  pohľadu vlastného vedeckého 
bádania s možnosťou publikovania v aktuálnom zväzku zborníka SAS. 

Operatívna spolupráca vedenia SAS s príslušnými orgánmi fakul-
ty a  univerzity, ako aj so zástupcami gestorských inštitúcií prispieva  
k tomu, že jednotlivé ročníky letnej školy realizované v priestoroch Fi-
lozofickej fakulty UK úspešne plnia svoje prezentačné a vzdelávacie 
ciele. Nadväzujúc na najlepšie tradície vyše polstoročnej histórie letnej 
školy prispievajú k  tvorbe nových študijných materiálov a  prinášajú 
nové impulzy v obsahu i metodike jednotlivých podujatí s cieľom čo 
najlepšie sprístupniť cudzincom slovenský jazyk a slovenské kultúrne 
a  vlastivedné reálie. Zámery letnej školy, jej programovú štruktúru, 
míľniky polstoročnej histórie SAS-u a jeho aktérov azda najpodrobnej-
šie mapovala výstava 50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách 
(2014), inštalovaná v priestoroch átria Filozofickej fakulty UK. Pri prí-
ležitosti 55. výročia letnej školy dopĺňame databázu o údaje z posled-
ných ročníkov. Za posledných päť rokov absolvovalo letnú školu 970 
zahraničných frekventantov z 52 krajín, jazykové kurzy a špecializova-
né semináre viedlo vyše 30 lektorov slovenského jazyka, do vzdeláva-
cieho programu sa zapojilo takmer 90 prednášateľov, ktorí v zborní-
koch SAS (2014 – 2019) publikovali takmer 170 príspevkov z rôznych 
vedeckých oblastí7.

7 VRABCOVÁ, Zuzana – ZLATOVSKÝ Pavol: Studia Academica Slovaca v prehľade 
za obdobie 2014 – 2019. In: Studia Academica Slovaca 48. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2019, s. 409 – 416. 
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GALÉRIA OSOBNOSTÍ SAS-U

História letnej školy ponúka pestrú paletu účastníkov, ktorí sa po-
dieľali na príprave a  realizácii vedeckého programu. V  prvom rade 
sú to riaditelia a členovia vedenia SAS, ale aj početná skupina ling-
vistov, literárnych vedcov, historikov, etnológov, politológov, kultu-
rológov, muzikológov, žurnalistov a  zástupcov rozličných odborov 
a výskumno-pedagogických inštitúcií, ktorí v jednotlivých ročníkoch 
viedli pre frekventantov prednášky. Keďže školiacim pracoviskom let-
nej školy SAS je Filozofická fakulta UK, najviac prednášateľov a spo-
lupracovníkov SAS-u je práve z radov jej zamestnancov. Aktualizáciou 
ich prínosu pre vzdelávanie zahraničných slovakistov nadväzujeme na 
cyklus súhrnných príspevkov a správ prezentujúcich najmä tematické 
zameranie prednášok publikovaných v zborníku SAS a zároveň sledu-
jeme premeny a inovácie obsahu i foriem letnej školy a jej lingvokul-
túrnej koncepcie na pozadí domácej a zahraničnej slovakistiky8.

8 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Studia Academica Slovaca – harmónia tradície a moder-
nosti. In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. Red. J. Pekarovičová – E. Vojtechová. 
Bratislava : Stimul 2004, s. 37– 53; 50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách. 
Eds. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava : Univerzita Komenského 2014,  
232 s.
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AKO PROFESOR EUGEN PAULINY  
ETABLOVAL SLOVENSKÉ AKADEMICKÉ 
ŠTÚDIÁ 

„Vývin spisovnej slovenčiny je zaujímavý nielen z hľadiska slo-
venského. Je zaujímavý aj zo všeobecného hľadiska, pretože sa 
pri ňom vyskytujú niektoré zvláštne javy, ktoré vyplývajú zo 
zvláštneho vývinu Slovákov ako národa“  9.

Na tvorbe obsahovej náplne vzdelávacieho programu letnej školy sa 
podieľali viaceré osobnosti pôsobiace v oblasti slovakistiky, avšak o jej 
vedeckú profiláciu sa zaslúžil najmä jej prvý riaditeľ prof. PhDr. Eu-
gen Pauliny, DrSc. (1912 – 1983)10. Ak chceme bližšie predstaviť jeho 
priame účinkovanie na SAS-e, treba v prvom rade uviesť niekoľko do-
bových súvislostí, ktoré ovplyvnili akademický život i konštituovanie 
a rozvoj tejto vzdelávacej inštitúcie. Pôsobenie profesora E. Paulinyho 
v  rámci SAS-u je úzko prepojené s  jeho vedecko-pedagogickým ži-
votom na Filozofickej fakulte UK, kde sa prirodzene prelínajú všetky 
oblasti jeho profesijného zamerania, profil vedca, vysokoškolského pe-
dagóga i akademického funkcionára, ktoré doteraz na stránkach zbor-
níka SAS najlepšie zachytili J. Mlacek (2002), E. Tibenská (2004) a P. 
Žigo (2012)11. V ich reflexiách najmä pri príležitosti jeho nedožitých 

 9 PAULINY, Eugen: Staršie dejiny spisovnej slovenčiny. SAS, 1, 1972, s. 137 – 148.
10 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Eugen Pauliny a Studia Academica Slovaca. In: Philologica 

72. Ed. ŽIGO, Pavol. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 37 – 47.
11 MLACEK, Jozef: Niekoľko fragmentov z pôsobenia Eugena Paulinyho na Filozofickej 

fakulte Univerzity Komenského. In: Slovenská reč, 67, 2002, č. 3, s. 163 – 169.TIBEN-
SKÁ, Eva: Eugen Pauliny a rozvíjanie jeho teórie intencie slovesného deja. In: Studia 
Academica Slovaca. 33. Ed. J. Mlacek – M. Vojtech. Bratislava : Stimul 2004, s. 230 
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jubileí sa nachádza niekoľko fragmentov z pôsobenia E. Paulinyho na 
fakulte, ktoré prispeli nielen ku komplexnejšiemu poznaniu jeho ve-
deckého profilu, ale zároveň poskytli aj plastickejší obraz vývinu slo-
vakistiky na Filozofickej fakulte UK. Práve J. Mlacek (2001) na zákla-
de štúdia archívnych materiálov osvetlil aj skutočnosť, že E. Pauliny 
okrem svojho postu riaditeľa SAS v rokoch 1965 – 196912 viedol aj tri 
ročníky predchodcu letnej školy tzv. slovenské týždne organizované 
v rokoch 1961 – 1964, striedavo v Bratislave a v Banskej Bystrici. E. 
Pauliny vstupuje do sféry prezentácie jazyka a kultúry cudzincom ako 
zrelá osobnosť slovenskej lingvistiky13, keď už má za sebou niekoľko 
významných diel a keď je v roku 1962 ako 50-ročný menovaný za ria-
diteľa slovenských týždňov, s  veľkou predvídavosťou preberá zodpo-
vednú úlohu pripraviť pôdu pre vznik samostatnej slovenskej inštitúcie 
a  stáva sa tak zakladateľom letnej školy SAS. Ako riaditeľ sa priamo 
podieľal na tvorbe štruktúry i na obsahovom zameraní prvých roční-
kov. Už prvý slovenský týždeň obsahoval v svojej počiatočnej fáze všet-
ky zložky, ktoré sú doteraz pevnou súčasťou vzdelávacieho programu 
letnej školy. Bol to jednak cyklus prednášok, predovšetkým z oblasti 
lingvistiky a literárnej vedy, ale nechýbali ani prednášky z histórie, et-
nológie a ďalších vlastivedných disciplín v podaní výrazných osobnos-
tí reprezentujúcich daný odbor.14 Do koncepcie každého ročníka bola  
 

– 246. ŽIGO, Pavol: Percepcie pri storočnici profesora Eugena Paulinyho. In: Studia 
Academica Slovaca. 41. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Stimul 2012,  
s. 265 – 280.

12 V druhom ročníku v roku 1966 bol spolu s profesorom Eugenom Paulinym riadite-
ľom seminára aj profesor Šimon Ondruš.

13 Práve toto obdobie radí J. Mlacek (2002, s. 165) k najplodnejším v celom jeho ve-
deckom živote. V roku 1960 vydal Krátku gramatiku slovenskú, v r. 1961 Fonológiu 
spisovnej slovenčiny (2. vyd. v r. 1968), v r. 1963 vychádza jedno z jeho kľúčových diel  
o vývine nášho jazyka Fonologický vývin slovenčiny a v r. 1968 piate, na vysoko-
školskú učebnicu prepracované vydanie Slovenskej gramatiky (spoluautormi boli J. 
Ružička a J. Štolc), v ktorom E. Pauliny spracoval viaceré základné kapitoly. 

14 Medzi prednášateľmi letnej školy sa objavili aj predstavitelia českej lingvistiky, napr. 
J. Bělič, ktorý bol vtedajším riaditeľom LŠSŠ, ale aj ďalší českí a zahraniční predná-
šatelia.
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pravidelne zakomponovaná vlastivedná exkurzia, na ktorej sa osobne 
zúčastňoval aj riaditeľ E. Pauliny, ale aj návšteva kultúrnych podujatí 
či organizovanie besied so spisovateľmi a inými predstaviteľmi kultúr-
neho a spoločenského života na Slovensku (Mlacek, 2001, s. 517). Aj 
keď samotné začiatky postupnej emancipácie slovenskej letnej školy 
ako paralelnej inštitúcie pražskej LŠSŠ neboli vôbec ľahké, čo signa-
lizujú aj analyzované archívne dokumenty o  slovenských týždňoch 
i  jej bratislavskej extenzii konanej v  roku 1965, ktorá sa považuje za 
prvý ročník samostatnej existencie našej letnej školy (tamže, s. 520), 
predsa jej ďalšie úspešné účinkovanie v oblasti jazykového vzdelávania 
cudzincov potvrdilo správnosť rozhodnutia predchodcov a  zároveň 
preverilo schopnosť primerane konkurovať univerzitným podujatiam 
podobného typu vo svete. Zaiste k tomu prispela aj inštitucionalizácia 
latinského názvu Studia Academica Slovaca, platného už od jej druhé-
ho ročníka (1966), ktorý na návrh Jána Štibraného úspešne uviedol do 
života práve prof. E. Pauliny a ktorý už takmer päť desaťročí reprezen-
tuje našu výskumno-pedagogickú inštitúciu. 

Žiaľ z obdobia prvých ročníkov sa nezachovalo veľa záznamov či 
fotografií o ich priebehu, mnohé svedectvá sa objavili až pri príležitosti 
40. výročia letnej školy v roku 2004, keď vychádza rovnomenná pub-
likácia mapujúca históriu SAS s  komentármi jej organizátorov, spo-
mienkami prednášateľov i lektorov, s autentickými výpoveďami zahra-
ničných frekventantov. Záznamy veľa vypovedajú či aspoň naznačujú 
o zástoji E. Paulinyho pri formovaní tejto letnej školy aj pri rozvíjaní 
celkom nového odvetvia slovakistických štúdií, totiž výskumu aj prak-
tického vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka, snažiac sa o  to, 
aby „letná škola neostala iba nejakou jazykovou školou ani školou slo-
venskej lingvistiky“ (Mlacek, 2002, s. 167). Materiály dokazujú, že už  
v rámci spomínaných slovenských týždňov, ale ešte zreteľnejšie v rám-
ci celej letnej školy sa do programu dostávajú aj prednášky a  ďalšie 
podujatia o slovenskej literatúre, o slovenskom národopise, o sloven-
ských dejinách, o všetkých druhoch nášho umenia, že teda od samých 
začiatkov boli tieto podujatia orientované tak, aby to zodpovedalo ná-
zvu (či podnázvu) tejto školy, že totiž ide o letnú školu či letný seminár 
slovenského jazyka a kultúry.
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TVORBA OBSAHU A MANAŽÉRSKA ČINNOSŤ

Vedenie novovznikajúcej inštitúcie stálo pred neľahkou úlohou 
utvárať podmienky pre perspektívne fungovanie podujatia, zabezpečiť 
gestorov na poskytnutie štipendií i garantov jednotlivých vlastivedných 
disciplín a zostaviť program tak, aby spĺňal požiadavky cieľovej skupi-
ny zahraničných záujemcov o slovenčinu, ale zároveň bol optimálnym 
reprezentantom slovenskej vedy a kultúry. E. Pauliny ako prvý riaditeľ 
si musel vyberať schopných a rozhľadených spolupracovníkov s mana-
žérskymi schopnosťami, ktorí dokázali naplniť zámery podujatia, po-
núknuť zahraničným záujemcom podľa možnosti atraktívny program 
jazykových seminárov a blokov všeobecných i špecializovaných pred-
nášok, zohľadňujúc pritom všetky stupne jazykovej úrovne frekven-
tantov, teda dať príležitosť absolvovať letnú školu úplným začiatoční-
kom aj rozhľadeným slavistom, ktorí si chceli rozšíriť svoj odborný 
profil o slovenčinu a o znalosť slovenských reálií. Tu zohral veľmi dô-
ležitú úlohu výber prednášateľov, najlepšie reprezentujúcich daný od-
bor, schopných pútavo osvetliť prednášanú problematiku a sprístupniť 
relevantné informácie, často v interligválych a interkultúrnych súvis-
lostiach, majúc pritom na zreteli potreby i do istej miery obmedzené 
jazykové schopnosti frekventantov porozumieť prednáške v sloven-
čine. Osobitnú dôležitosť treba pripísať výberu lektorov letnej školy, 
ktorí sa neraz metodicky zaškoľovali priamo v praxi na seminároch, 
keď hľadali čo najúčinnejší spôsob výkladu a prezentácie slovenčiny 
ako cudzieho jazyka so zreteľom na motiváciu štúdia a východiskový 
jazyk. S nárastom počtu frekventantov sa lektorský zbor postupne sta-
bilizoval a podľa možnosti aj špecializoval, jednak podľa východisko-
vého jazyka frekventantov, viedli sa kurzy na báze angličtiny, nemči-
ny, francúzštiny a  ruštiny, jednak podľa záujmu účastníkov o  jazyk, 
literatúru či o prekladanie textov z/do slovenčiny. K prvým lektorom 
pôsobiacim na letnej škole patrili dlhoroční spolupracovníci SAS Ján 
Štibraný, Peter Baláž, Miloslav Darovec, ktorí svoje lektorské skúsenos-
ti zúročili pri tvorbe prvých učebníc slovenčiny pre slavistov, čím sa 
položili základy opisu slovenčiny pre cudzincov ako východiska oso-
bitného predmetu didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka (Mlacek,  
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2001; Pekarovičová, 2004). Aj keď prof. Pauliny sa osobitne nevenoval 
didaktickým parametrom praktickej výučby, predsa chápal význam 
tohto odboru a podporoval tvorbu špecializovaných učebných mate-
riálov a skrípt pre cudzincov, čo nakoniec potvrdzuje aj J. Mlacek v ju-
bilejnom článku (2002, s. 168), že „tieto práce vznikli pod riaditeľskou  
a vôbec osobnostnou gesciou E. Paulinyho – on sám publikovanie 
takto orientovaných diel aj priamo podnecoval aj mnohostranne pod-
poroval“. A tak sa postupne vytvárala vlastná edičná produkcia príru-
čiek, ktoré čerpali a dodnes čerpajú inšpiráciu i metodické skúsenosti 
práve v podmienkach letnej školy SAS. Veď ako možno vidieť z archívu 
SAS, účastníkmi prvých ročníkov boli významní slavisti či bohemisti, 
ktorí z rozličných, často praktických dôvodov sa preorientúvali na slo-
venčinu a začali sa na svojich univerzitách zaoberať výskumom aj vý-
učbou slovakistických disciplín, čím sa aj zásluhou SAS-u rozšírila sieť 
lektorátov slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v zahraničí. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ KONCEPCIA 

Z pohľadu na tematickú orientáciu lingvistických prednášok pr-
vých ročníkov, ktorú zhodnotil J. Mlacek (2004, s. 22) je zrejmé, že 
prvoradým cieľom organizátorov bolo predstaviť slovenčinu ako oso-
bitný a autochtónny, priamo z praslovančiny odvodený slovanský ja-
zyk, a tak sa v náplni letnej školy opakovane objavovali najmä pred-
nášky o praslovančine ako o priamom východisku slovenčiny, o vzťahu 
slovenčiny a češtiny, o mieste slovenčiny medzi slovanskými jazykmi, 
o vývine jednotlivých čiastkových systémov nášho jazyka. To znamená, 
že viacej pozornosti sa na samom začiatku venovalo histórii a vývinu 
jazyka ako opisu súčasného jazyka, hoci ťažiskom vzdelávania zahra-
ničných účastníkov je zvyšovanie jazykovej kompetencie a sprístupňo-
vanie stavby a fungovania súčasnej slovenčiny, predovšetkým na jazy-
kových seminároch a cvičeniach, ale pochopiteľne aj na prednáškach 
a sprievodných podujatiach. Práve v Zozname prednášok v programoch 
slovenských týždňov a  prvých 7 ročníkov letnej školy (Mlacek, 2004,  
s. 29 – 36) možno sledovať témy prednášok prof. E. Paulinyho, ktoré ko-
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rešpondujú s jeho vedeckým profilom, no nie sú publikované.15 V tejto 
sérii (1961 – 1971) ide až o  jedenásť prednášok zameraných takmer 
výlučne na dejiny spisovnej slovenčiny od najstarších období so zre-
teľom na charakteristiku a výskum jednotlivých etáp predspisovného 
obdobia (1961, 1962, 1963, 1971), ako aj na konštituovanie Bernolá-
kovej a Štúrovej kodifikácie spisovného jazyka (1968, 1970). Osobitnú 
pozornosť venuje E. Pauliny otázkam vývinu jazykového systému slo-
venčiny v porovnaní s češtinou (1964, 1967), ale aj prínosu Konštan-
tína-Cyrila pre slovenskú kultúru (1969). Aj keď v rokoch 1965 a 1966 
zrejme pre organizačné starosti spojené s transformáciou slovenského 
týždňa na letnú školu nie sú v zozname zaevidované prednášky prof. 
Paulinyho, predsa ich počet zodpovedá počtu ročníkov, pretože v nie-
ktorých ročníkoch sú uvedené viaceré jeho prednášky (pozri zoznam 
prednášok na konci príspevku). Všetky témy uvedených prednášok 
odzneli v modifikovanej verzii v ďalších ročníkoch (1972 – 1979) a se-
dem príspevkov bolo publikovaných v jednotlivých zväzkoch zborníka 
SAS (1 – 9). Hoci ide len o relatívne malú sériu prác, predsa v nich 
možno vyčleniť niekoľko tematických celkov, v ktorých sa E. Pauliny 
zaoberá metodologickými otázkami výskumu a jazykovej praxe z po-
hľadu diachrónnej a synchrónnej lingvistiky. Pravdaže jeho doménou 
v tomto období boli dejiny a vývin jazyka s cieľom predstaviť kodifiká-
ciu spisovného jazyka v koexistencii s nespisovými varietami, najmä so 
zreteľom na výskum slovenských nárečí. Mozaiku publikovaných prác 
dotvárajú príspevky z porovnávacej jazykovedy zamerané na konfron-
táciu jazykových systémov slovenčiny a češtiny.

ETNOKULTÚRNE ŠPECIFIKÁ

Hneď v prvom zväzku zborníka SAS (1972) je publikovaný článok 
k starším dejinám spisovnej slovenčiny, v ktorom E. Pauliny prepája 

15 Vydávanie prednášok, ktoré odzneli na jednotlivých ročníkoch letnej školy v rov-
nomennom zborníku Studia Academica Slovaca zaviedol J. Mistrík roku 1972, teda 
publikované záznamy prednášok sú až od 8. ročníka letnej školy. 
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vývin spisovnej slovenčiny s vonkajšími dejinami, reflektujúc zložité 
spoločenské a kultúrne okolnosti. Vývin jazyka sa odvíja od osobitnej 
národnoemancipačnej genézy Slovákov, ktorú aj v ďalších príspevkoch 
vykladá na pozadí ich existencie v  štátnych útvaroch, predovšetkým 
ako súčasti uhorského štátu. „Život tejto oblasti slovanského etnika 
v uhorskom štátnom útvare bol prvou a základnou podmienkou pre 
vznik slovenského národa. Ale uhorský štát a jeho organizačné for-
my spôsobili, že u Slovanov bývajúcich medzi Dunajom a západným 
karpatským oblúkom vznikli podmienky pre vytvorenie samostatnej 
slovenskej národnosti. No z  druhej strany treba uviesť, že slovenské 
etnikum a územie sa nikdy nevyčleňovalo z uhorského územia na zá-
klade národnostného princípu. Ak sa v priebehu histórie nejako vyčle-
ňovalo, vždy to

bolo iba z dôvodov hospodárskych, mocenských, alebo administra-
tívnych“.(Pauliny, 1974, s. 139). Zaradenie predkov dnešných Slovákov 
do uhorského štátu bolo na jednej strane predpokladom pre vznik slo-
venského národa v dnešnej podobe, na druhej strane ho interpretuje 
ako brzdu pre rozvoj Slovákov ako národa, najmä preto, že Slováci za 
feudalizmu nemali svoju vlastnú etnicky slovenskú a politicky a mo-
censky slovensky vystupujúcu výsadnú triedu. Chýbala im etnicky Slo-
vensko vysoká hierarchia (op. cit., s. 139).

E. Pauliny v príspevkoch jednoznačne na viacerých miestach zdô-
razňuje, že vývin jazyka je nerozlučne spojený s vývinom spoločnosti, 
ktorá ho používa (Pauliny, 2003). Tu pramení jeho sociolingvistická 
orientácia na výskum národného jazyka vo všetkých jeho formách 
a varietach, teda aj na výskum hovorenej podoby slovenčiny, ktorý sám 
inicioval (Žigo, 2012, s. 266). Podľa E. Paulinyho z historického vývinu 
slovenčiny vyplýva, „že aj dnešná spisovná slovenčina má hovorový 
ráz, keďže nejestvuje ostrá hranica medzi celospoločenským hovore-
ným jazykom a spisovným jazykom ani v hláskosloví ani v morfológii 
a aj syntax má vcelku dosť blízko k prostriedkom hovorového jazyka“ 
(Pauliny, 1979, s. 293). Tu nachádzame aj výklad ku klasifikácii funkč-
ných štýlov spisovného jazyka, ktoré E. Pauliny rozčlenil na štýly verej-
ného a štýly súkromného styku. Prostriedky štýlov verejného styku sa 
využívajú tam, kde ide o jazykové prejavy celospoločenskej záväznosti, 
naproti tomu prostriedky štýlov súkromného styku sa zasa využívajú 
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tam, kde ide o familiárnu, súkromnú, priateľskú jazykovú komuniká-
ciu. Štýlovú diferenciáciu E. Pauliny spája so sférou používania jazyka 
a s ňou súvisiacimi otázkami jazykovej kultúry uplatňovanej v bežnom 
styku i vo verejnej komunikácii, zdôrazňujúc pritom, že v štýloch ve-
rejného styku sa v zásade dodržiava norma a kodifikácia spisovného 
jazyka.„Proti tomu v  štýloch súkromného styku je väčšia jazyková 
uvoľnenosť, bezprostrednosť, laxnosť. Preto do prejavov štýlov súk-
romného styku prenikajú nárečové prvky, prvky rozličných slangov“ 
(op. cit., s. 294). Keďže v príspevku sa analyzuje jazyková situácia na 
pozadí socialistickej výstavby, objavujú sa tu aj klišéovité vyjadrenia 
týkajúce sa nedostatočnej úcty používateľov jazyka k  jazyku ako du-
chovnému národnému majetku, čo sa prejavuje neochotou dbať na ná-
ležitú jazykovú kultúru. Na druhej strane zanedbávanie normy a kodi-
fikácie spisovného jazyka E. Pauliny nepovažuje za dostatočný dôvod 
na vyvolávanie poplachu o havarijnej situácii v slovenskom spisovnom 
jazyku, ale naopak za nevyhnutný sprievodný znak jeho dynamiky (op. 
cit., s. 299).

KONFRONTAČNÉ ŠTÚDIE 

Medzi príspevkami v zborníkoch SAS azda najkomplexnejšie vy-
znieva cyklus konfrontačne ladených príspevkov zameraných na kon-
trastívnu analýzu slovenského a českého hláskoslovia (3, 1974), kon-
trastívnu analýzu slovenskej a českej deklinácie (4, 1975), kontrastívnu 
analýzu slovenskej a českej konjugácie a neohybných slovných druhov 
(5, 1976), ako aj na vývin česko-slovenskej jazykovej hranice v najstar-
šom období (7, 1978). Ide o kontrastívnu analýzu spisovnej slovenčiny 
a spisovnej češtiny, neberúc pritom ohľad na nárečia, ktorý by roz-
mazal hranice kontrastov, pretože niektoré zmeny v dialektoch majú 
v obidvoch jazykoch podobný charakter. Podčiarkuje úlohu češtiny pri 
formovaní slovenskej národnosti i  jej prijatie za spisovný jazyk, lebo 
bola rodnému jazyku Slovákov veľmi blízka. E. Pauliny pripomína, „že 
v českej filologickej vede dlho trvalo presvedčenie, že rozdiely, ktorými 
sa slovenčina odlišuje od češtiny, sú vlastne nárečovými rozdielmi. Tie-
to názory ešte v rozmanitých formách prežívajú hlavne u niektorých 
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zahraničných slavistov, ktorí nestihli zachytiť novšie bádateľské výsled-
ky československej /v tom hlavne slovenskej/ lingvistiky. No dnes si 
slovenská i česká lingvistika kladie ako naliehavú úlohu konfrontačné 
štúdium obidvoch jazykov, inými slovami, kontrastívnu analýzu stavby 
obidvoch jazykov. Bádateľský je to problém nesmierne zaujímavý, lebo 
na materiáli veľmi príbuzných jazykov, teda na materiáli, ktorý posky-
tuje viacej zhôd ako rozdielov, sa môže overovať nosnosť nášho súčas-
ného lingvistického myslenia a sila lingvistickej teórie“ (Pauliny, 1974, 
s. 259). Skúmanie skutočného stavu považuje za východisko pri odha-
ľovaní budúceho vývinu vzájomných vzťahov medzi češtinou a sloven-
činou, pričom podčiarkuje jeho praktický dosah. Popri češtine, ktorá 
je známejšia zahraničným slavistom, sa paralelne predstavia a objasnia 
špecifiká slovenskej jazykovej stavby, teda spropaguje sa lepšie pozna-
nie slovenčiny. Pri konfrontácii postupuje E. Pauliny podľa jazykových 
rovín, hoci uvádza, že nie je prívržencom názoru o neprestupnej exis-
tencii jednotlivých tzv. jazykových rovín, ale pre potreby tohto výkladu 
bude účelné postupovať podľa tzv. jazykových rovín (tamže, s. 260). Pri 
konfrontácii obidvoch jazykov si zvolil retrospektívny postup, vychá-
dza z analýzy súčasného stavu, pričom historický vývin vníma len ako 
pomôcku na ujasnenie súčasnej podoby javu alebo tvaru. V článkoch 
sleduje rozdiely a  komentuje najmä výrazné kontrasty a  typologické 
črty, prejavujúce sa v jednotlivých jazykových rovinách. Tak napr. in-
ventár slovenských a českých foném je dosť zhodný, avšak z hľadiska 
systému a využívania foném, ako aj  ich distribúcie existujú nemalé 
rozdiely, čo sa v praxi prejavuje v odlišnej frekvencii slovenských a čes-
kých hlások. Zároveň poukazuje na rozdiely vo využívaní prozodic-
kých vlastností. Napriek tomu, že v  obidvoch jazykoch má kvantita 
dištinktívnu silu, jej využitie v texte nie je rovnaké. Rozdielny historic-
ký vývin spôsobil, že v koreňoch slov sa v češtine viacej vyskytuje dlhá 
slabika ako v slovenčine. Pri kontrastívnej analýze slovenského a čes-
kého fonologického systému autor postupuje paralelne s  príkladmi 
v obidvoch jazykoch, pri výklade flexie situáciu komplikuje podstatne 
odlišný vývin, ktorý sa premieta do deklinačných typov s rozdielnym 
skloňovaním. Preto sa v  príspevku obmedzil na dôkladnú charakte-
ristiku slovenskej deklinácie a slovenskej konjugácie, pričom vybrané 
javy konfrontuje s  češtinou. Uvádza deklinačné a  konjugačné vzory  
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a ich klasifikáciu, sleduje rozdiely v uplatňovaní menných a slovesných 
gramatických kategórií. Pri komplexnom pohľade na flexiu hodnotí si-
tuáciu v češtine ako zložitejšiu, pretože si viacej zachovala staré tvary  
a viacej sa v nej uplatňujú v príponách typické hláskové zmeny (Pau-
liny, 1975, 251). V češtine sa v podstatne väčšej miere ako v sloven-
čine zachovali pôvodné prípony a  pôvodná klasifikácia vzorov. Táto 
okolnosť, spolu s bohatými hláskoslovnými premenami, spôsobila 
veľkú pestrosť tvarov (Pauliny, 1976, 320). V slovenčine sa vyrovnáva 
aj podoba kmeňa, ktorý má obvykle rovnaké zakončenie v celej para-
digme na rozdiel od češtiny, kde sa obvykle zachovávajú staré rozdiely  
v kmeni, resp. v koreni, ktoré boli spôsobené praslovanskými zmenami 
hlások (tamže, 321).Výklad gramatických javov je pomerne podrobný, 
má didaktický charakter, je jasný s množstvom typických príkladov na 
zobrazované javy či tvary, pričom sa berie ohľad na zahraničného prí-
jemcu. Možno tu nájsť isté paralely s vysokoškolskou učebnicou češti-
ny, ktorá vyšla v roku 1972. 

VŠEOBECNOLINGVISTICKÉ INŠPIRÁCIE 

Profesor Eugen Pauliny ako zakladateľ a prvý riaditeľ letnej školy za-
ujíma jedinečné miesto medzi osobnosťami Studia Academica Slovaca 
v rámci slovenskej i slovanskej lingvistiky. V jeho bohatom diele, kto-
rého významné torzo sa dostalo aj na stránky zborníkov SAS, nachá-
dzame množstvo inšpirácií z oblasti všeobecnolingvistického i prag-
matickolingvistického výskumu, kde podčiarkoval jednotu významu 
a  formy jazyka a jeho fungovanie v tesnej spätosti so spoločnosťou  
a jej myslením. Možno bez zveličovania povedať, že ide o jazykoved-
ca so širokým výskumným záberom a bohatou škálou progresívnych 
invencií, ktoré sa premietli do pozoruhodnej lingvistickej produkcie. 
Ako autor mnohých učebných textov podstatne ovplyvnil stav a vývin 
slovenského školstva nielen v oblasti vyučovania materinského jazyka, 
ale zároveň tieto materiály sú dobrou pomôckou aj pri opise slovenči-
ny ako cudzieho jazyka. Priekopnícke tézy a teórie Eugena Paulinyho 
sa v plnej miere uplatnili aj v rámci jeho pôsobenia v službách SAS-u 
a tvoria zlatý fond databázy domácej a zahraničnej slovakistiky. 
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Zoznam prednášok Eugena Paulinyho v programoch slovenských 
týždňov a prvých 7 ročníkov letnej školy (1961 – 1971)

Vznik spisovnej slovenčiny, 1961 
Z dejín spisovnej slovenčiny, 1962
Metodologické problémy výskumu dejín slovenského jazyka, 1963
Vývin slovenského hláskoslovia v porovnaní s vývinom českého hláskoslovia, 

1964
Miesto slovenčiny v rodine slovanských jazykov, 1967
Konfrontácia jazykového systému slovenčiny a češtiny, 1967 
Konfrontácia jazykového systému slovenčiny a češtiny II., 1967
Bernolákova a Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny, 1968
Konštantín-Cyril a počiatky slovenskej kultúry, 1969
Bernolákova a Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny, 1969
Bernolákova a Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny, 1970
Vývin spisovnej slovenčiny I, I, III, 1971

Príspevky Eugena Paulinyho publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (1 – 8) v rokoch 1972 – 1979

Staršie dejiny spisovnej slovenčiny. SAS 1, 1972, s. 137 – 148.
Z problematiky vývinu slovenčiny. SAS 2, 1973, s. 223 – 229.
Kontrastívna analýza slovenského a českého hláskoslovia. SAS 3, 1974, s. 257 

– 272.
Kontrastívna analýza slovenskej a českej deklinácie. SAS 4, 1975, s. 243 – 257.
Kontrastívna analýza slovenskej a českej konjugácie a neohybných slovných 

druhov. SAS 5, 1976, s. 317 – 330.
Vývin česko-slovenskej jazykovej hranice v najstaršom období. SAS 7, 1978, 

s. 369 – 382
Ako socialistická výstavba Slovenska ovplyvňuje podobu spisovného jazyka. 

SAS 8, 1979, s. 289 – 301.
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AKO PROFESOR ŠIMON ONDRUŠ  
ODKRÝVAL SASISTOM ETYMOLÓGIU 
SLOVENSKEJ LEXIKY 

„Špecifickosť slovnej zásoby slovenčiny nespočíva iba v tom, že 
má pomerne značný počet takých slov, ktoré majú staré praslo-
vanské východisko, ale ako lexémy žijú iba v  slovenčine, resp. 
ako lexémy žijú aj v ostatných slovanských jazykoch, no v slo-
venčine majú podstatne odlišnú (obyčajne staršiu) sémantiku“ 16.

Do galérie osobností Studia Academica Slovaca (SAS), výskumno-pe-
dagogického centra Filozofickej fakulty Univerzity Komenského zria-
deného s  cieľom vzdelávať zahraničných slovakistov a  slavistov, sa 
najmä v  prvých ročníkoch existencie letného seminára slovenského 
jazyka a kultúry (od roku 2000 ako letná škola) výrazne zapísal prof. 
PhDr. Šimon Ondruš, CSc. (1924 – 2011)17. Ak chceme bližšie pred-
staviť jeho priame účinkovanie na SAS-e, treba v prvom rade uviesť 
niekoľko dobových súvislostí, ktoré ovplyvnili akademický život i kon-
štituovanie a rozvoj tejto vzdelávacej inštitúcie. V sasistickej kariére Š. 
Ondruša sa prirodzene prelínajú všetky oblasti jeho profesijného živo-
ta, profil vedca, vysokoškolského pedagóga i akademického funkcio-
nára. Ako prodekan a dekan filozofickej fakulty (1961–1965) sa práve 
v  čase konania slovenských týždňov, organizovaných v  rámci Letnej 
školy slovanských štúdií Karlovej univerzity v Prahe, spolu s prof. E. 

16 ONDRUŠ, Šimon: Špecifické prvky v slovenskej slovnej zásobe. SAS, 1, 1972, s. 123 
–135.

17 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Profesor Šimon Ondruš a Studia Academica Slovaca. In: Phi-
lologica 67. Ed. M. Dobríková. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 15 –20.
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Paulinym angažoval pri vzniku samostatnej školy slovakistických štú-
dií. Ako reakcia na želanie zahraničných slavistov, ktorí sa chceli hlbšie 
venovať slovenčine a iste aj pričinením domácich slovakistov a priaz-
nivých spoločenských okolností, sa v  roku 1965 koná prvý ročník 
letného seminára slovenského jazyka a kultúry v Bratislave, ktorý od 
roku 1966 funguje pod názvom Studia Academica Slovaca. 

ORGANIZÁTORSKÁ ČINNOSŤ

V tomto období zrodu SAS-u bol Š. Ondruš členom vedenia letného 
seminára, keď v roku 1966 spolu s E. Paulinym sa stal jeho riaditeľom,  
v rokoch 1968 –1969 zástupcom riaditeľa a v rokoch 1970 –1971 opä-
tovne zastával funkciu riaditeľa, a  tak sa spolupodieľal na tvorbe ob-
sahovej náplne a profilovaní vedeckého programu, realizovaného naj-
mä prostredníctvom vedenia prednášok.18 Z pohľadu na tematickú 
orientáciu lingvistických prednášok prvých ročníkov, ktorú zhodnotil 
J. Mlacek (2004) je zrejmé, že prvoradým cieľom organizátorov bolo 
predstaviť slovenčinu ako osobitný a autochtónny, priamo z praslovan-
činy odvodený slovanský jazyk, a tak sa v náplni letnej školy opakovane 
objavovali najmä prednášky o  praslovančine ako o  priamom výcho-
disku slovenčiny, o vzťahu slovenčiny a češtiny, o mieste slovenčiny me-
dzi slovanskými jazykmi, o vývine jednotlivých čiastkových systémov 
nášho jazyka (napr. o historickej syntaxi, historickej lexikológii atď.)19. 
To znamená, že viacej pozornosti sa na samom začiatku venovalo his-
tórii a vývinu jazyka ako opisu súčasného jazyka, hoci ťažiskom vzde-
lávania zahraničných účastníkov je zvyšovanie jazykovej kompetencie 
a sprístupňovanie stavby a fungovania súčasnej slovenčiny vo všetkých 
zložkách programu, nielen na jazykových seminároch a cvičeniach. 
Podľa J. Mlacka výraznejší posun v orientácii prednášok na jednotlivé 

18 40 rokov Studia Academica Slovaca. Bratislava : Stimul 2004. J. Pekarovičová: Studia 
Academica Slovaca – harmónia tradície a modernosti, s. 37-53. 

19 MLACEK, Jozef: O  prednáškach programe prvých ročníkov letnej školy Studia 
Academica Slovaca. In: 40 rokov Studia Academica Slovaca, s. 22.
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oblasti spisovného jazyka nastal paradoxne až počas vedenia Š. Ondru-
ša (1970), čo naznačuje aj zostavený Zoznam prednášok v programoch 
slovenských týždňov a  prvých 7 ročníkov letnej školy (Mlacek, 2004). 
Práve v  ňom možno sledovať témy prednášok prof. Ondruša, ktoré 
korešpondujú s jeho vedeckým profilom a ktoré nie sú publikované.20 
V tejto sérii ide o tri prednášky Slovanská a praslovanská slovná zásoba 
(1966), Význam slovnej zásoby pre rekonštrukciu praslovančiny (1969)  
a Metóda slovenského etymologického slovníka (1970), ktoré autor ne-
skôr spracoval a ktoré boli zaradené do jednotlivých zväzkov zborníka 
SAS. Šimon Ondruš sasistom prednášal na 15 ročníkoch letnej školy 
(1966 – 2004), v prvej fáze viedol prednášky viac-menej kontinuálne, 
neskôr vo veľkých časových intervaloch. Trinásť príspevkov je publiko-
vaných v zborníku prednášok Studia Academica Slovaca, ktorého de-
siaty zväzok ako vedecký redaktor aj redigoval (SAS, 10 1981).

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Ako sme už uviedli, prednášková činnosť Š. Ondruša je systema-
tickejšia v prvej etape SAS-u, veď od začiatku vydávania zborníka sa 
jeho príspevky nachádzajú v prvých piatich zväzkoch (SAS 1–5, 1972 
– 1976). Vo všetkých prednáškach sasistom svojským spôsobom pri-
bližuje genézu slovenčiny a jej praslovanský základ, ale i jej kontakty 
s  inými, nielen slovanskými jazykmi, predovšetkým v  lexikálnej ro-
vine. Pri diachrónnom pohľade sa opiera najmä o lexikálnu analýzu 
vybraných lexém a  predstavuje Špecifické prvky v slovenskej slovnej 
zásobe (SAS 1, 1972), majúc na zreteli domáce i cudzie prvky, ako to 
jasne deklaroval v štúdii Slovensko-maďarské lexikálne vzťahy (SAS 2, 
1973). Zistením širších genetických vzťahov v  slovanských jazykoch 
alebo ich nárečiach Š. Ondruš v svojich príspevkoch dokazoval, že ide 
o staré, z predhistorického obdobia zdedené lexikálne jednotky. Uni-

20 Vydávanie zborníkov prednášok Studia Academica Slovaca, ktoré odzneli na jed-
notlivých ročníkoch letnej školy, zaviedol J. Mistrík roku 1972, teda publikované 
záznamy sú až od 8. ročníka letnej školy. 
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kátne slová takéhoto druhu majú podstatný význam pre rekonštrukciu 
praslovanskej, prípadne až indoeurópskej slovnej zásoby.21 Využívajúc 
svoje znalosti indoeurópskej porovnávacej jazykovedy poukazuje na 
niektoré unikátne lexémy a unikátne sémantické komponenty lexém 
v slovenčine a češtine, ktoré majú závažný dosah pre celkovú rekon-
štrukciu praslovanskej slovnej zásoby a  zároveň deklaruje praslo-
vanský základ slovenčiny v slovnej zásobe (SAS 5, 1976). Významné 
miesto vo vedeckom výskume zaujíma jeho celoživotné úsilie vytvoriť 
slovenský etymologický slovník. Výsledky svojich výskumov ponúkal 
aj zahraničným slovakistom, frekventantom letnej školy a niektoré sú 
aj zverejnené v zborníkoch. Do tejto skupiny patrí aj genetický výklad 
pôvodu etnonyma Slovák, Slovan, Slověn a etnonyma Čech (SAS 4, 
1975), v ktorom okrem iného uvádza, že popri geografických a etno-
nymických názvoch s tzv. absolútnou geografickou orientáciou, ako je 
napr. Ponitrie, Nitrania (t. j. oblasť okolo rieky Nitry, resp. obyvatelia 
mesta Nitry) existujú aj názvy s tzv. relatívnou geografickou orientá-
ciou, ako sú napr. horňania, horniaci, vrchári, pričom sa názvy skupín 
obyvateľov často utvárajú v „dialektických“ opozitných protikladoch, 
ako napr. horniaci – dolniaci (tamže, s. 225). Kriticky hodnotí viace-
ro teórií slovanskej historickej etnonymie, ale samotný výklad v názve 
uvedených pomenovaní je len naznačený s tým, že exaktnejší pohľad 
na genézu etnoným si vyžaduje hlbšie interdisciplinárne štúdium pra-
meňov zo strany historikov, etnografov, archeológov, lingvistov, ako aj 
iných špecialistov v histórii a prehistórii Slovanov (tamže, s. 241). 

Do tejto kategórie patria aj ďalšie etymologicky ladené príspevky, 
v ktorých sa Š. Ondruš zaoberá teoretickými otázkami výskumu slo-
venského geografického názvoslovia, Slovenské rieky – pôvod mien 
(SAS 8, 1979), Pôvod názvov slovenských vrchov, hradov a stolíc (SAS 9, 
1980). Neskôr po dlhšej prestávke sa opätovne k téme vracia interpre-
táciou pôvodu názvov riek východného Slovenska (SAS 26, 1997) a rov-
nako aj v poslednom publikovanom článku v zborníku SAS 33 (2004) 
rozoberá praslovanský základ zemepisných mien Slovenska. Pri výklade 

21 ONDRUŠ, Šimon: Význam slovenčiny a češtiny pre rekonštrukciu praslovanskej slov-
nej zásoby. SAS 3, 1974, s. 239 – 256.
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uprednostňuje domáci slovensko-slovanský pôvod zemepisných náz-
vov, ak sa dá v interpretovaných prípadoch dobre sémanticky, hláskove 
a morfematicky oprieť o  slovenskú resp. slovanskú apelatívnu lexiku. 
Ako sám uvádza, dôležitým pomocníkom priezračnejšieho odkrývania 
významov, je znalosť slovenských nárečí, v ktorých sa skúmaný výraz 
objavuje. Na rozdiel od iných bádateľov porovnáva slovenské názvy 
nielen s názvami v iných slovanských jazykoch, ale podobne ako v os-
tatných príspevkoch, hľadá súvis s indoeurópskym materiálom, pretože 
značná časť slovenských apelatív, a tým aj proprií, má nielen slovanský, 
ale aj indoeurópsky základ (Ondruš, 2004, s. 168). Etymologickú analý-
zu hydroným, oroným, toponým či iných prezentovaných zemepisných 
pomenovaní ukazuje na príkladoch a dokladá obšírnymi informáciami 
z vlastivedných reálií rešpektujúcich etnokultúrne špecifiká. Napríklad 
pri rieke Váh sa uvádza, že je najdlhšia slovenská rieka, známa z naj-
starších dokladov z roku 1075 ako Wag, z roku 1111 ako Vaga a z roku 
1113 Vac, ktorej názov vychádza z praslovanského a indoeurópskeho 
základu. Skúmanie slovensko-českých jazykových vzťahov bolo jednou 
z  nosných tém niekoľkých ročníkov programu letnej školy SAS, kto-
rému sa venoval aj Š. Ondruš. V článku Zo slovensko-českej lexikálnej 
konfrontácie (SAS 13, 1984) sasistom ponúkol porovnávaciu syntézu 
formálnych i sémantických paralel, ale najmä rozdielov prezentovaných 
lexém vyplývajúcich jednak z odlišného fonologického vývinu i histo-
ricky odlišnej geopolitickej príslušnosti obidvoch geneticky blízkych ja-
zykov, naznačujúc pritom užšie jazykové kontakty češtiny s nemčinou 
a slovenčiny s maďarčinou. Sériu etymologických interpretácií dopĺňa 
Sémantická motivácia základných právnych pojmov u starých Slovanov 
a Slovákov (SAS 10, 1981). V článku na jazykovom materiáli uvádza, že 
základné právne termíny (poriadok, právo, súd, zákon) podobne ako 
v ostatných slovanských jazykoch majú svoj pôvod v spoločnom prehis-
torickom jazyku starých Slovanov, t. j. v praslovančine, čo svedčí o tom, 
že Praslovania už pred 4. – 5. storočím mali vedomie základných práv-
nych noriem, hoci ich uplatňovali ako zvykové právo, nie ako písomne 
sformovaný kanonizovaný zákonník (tamže, s. 331– 333). Pri určovaní 
sémantickej motivácie v právnej terminológii Š. Ondruš poukazuje na 
analógiu derivačných postupov s inými jazykmi a porovnáva ich najmä 
so situáciou v latinčine a gréčtine. Súvislosti vysvetľuje na pozadí uni-
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verzálií v myslení rozličných národov, ktoré sa premietajú aj do séman-
tickej motivácie pojmov a sémantickej derivácie nových slov. 

 

PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Účinkovanie Š. Ondruša v rámci SAS-u má aj širší rozmer, podie-
ľal sa na sprístupňovaní slovenských reálií zahraničným účastníkom. 
Ako spoluautor s J. Sabolom predstavil sasistom Jazykovedné dielo Joze-
fa Mistríka (SAS 10, 1981) dlhoročného riaditeľa letnej školy a propa-
gátora slovacík vo svete pri príležitosti jeho životného jubilea. Z analýzy 
publikovaných príspevkov možno konštatovať, že väčšina sa vyznačuje 
typickým Ondrušovským prístupom k vedeckého výkladu s viac-me-
nej výrazným subjektivizujúcim postojom, ktorý sa prejavuje svojským 
interpretačným štýlom a  hľadaním jazykových i  mimojazykových 
súvislostí. Z postojov cítiť národné sebavedomie i kritický pohľad na 
skúmané javy a výsledky domácej i zahraničnej slavistiky a slovakisti-
ky. Etnokultúrny charakter má aj jeho štúdia Život Konštantína a Život 
Metoda očami súčasnej jazykovedy a literárnej teórie (SAS 12, 1983).

O tom, že osud letnej školy pre zahraničných frekventantov nebol 
prof. Ondrušovi ľahostajný, vidieť z  jeho bohatej publicistiky. Často 
podával správy do médií, písal články do novín, aby sa slovenská verej-
nosť dozvedela o tomto podujatí z prvej ruky.22 V reflektovaní aktivít 
letnej školy neustával ani počas jej novšej histórie a  často sa aj kri-
ticky vyjadroval k organizácii podujatia či vzdelávaciemu programu, 
majúc pritom na zreteli zachovanie charakteru slovakistických štúdií 
určených predovšetkým jazykovo vyspelejším účastníkom. Preto jeho 
výhrady sa týkali napríklad ponuky cudzojazyčných prednášok pre za-
čiatočníkov, ktoré sprístupňujú aspoň výberovo informácie zo sloven-
ských kultúrnych reálií aj tým, čo nemajú aktívnu znalosť slovenčiny. 

22 ONDRUŠ, Šimon: Prelomový seminár. Kultúrny život, 21, 1966, č. 38, s. 13 (zhod-
notenie výsledkov seminára Studia Academica Slovaca konaného v dňoch 6.8.  
– 2.9.1966 v Bratislave). Slovenčina a svet. Pravda, 30.12.1967, s. 2. Slovakistika na 
export.: Pravda, 25. 7. 1985, s. 5.
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Takto sa vzhľadom na študijné potreby i etnické zloženie frekventantov 
inovoval program letnej školy a v súlade s tradíciou rozšíril o výberové 
prednášky v cudzích jazykoch, najmä v angličtine, ktoré sa aj v súčas-
nosti tešia veľkému záujmu nielen sasistov – začiatočníkov. Na dokres-
lenie vedecko-pedagogického profilu Š. Ondruša nemožno obísť jeho 
pôsobenie na univerzitách v zahraničí, ako lektora slovenského jazyka 
na Univerzite Lajosa Kossutha v Debrecíne v Maďarsku (1959 – 1961) 
a ako hosťujúceho profesora českého a slovenského jazyka na univerzi-
te v Kolíne nad Rýnom v Nemecku (1968 – 1970).

Pôsobenie prof. Š. Ondruša na pôde SAS-u je právom súčasťou sa-
sistických akademických reálií. Jeho príspevky  poskytujú pramenný 
materiál pre domácu i zahraničnú slovakistiku i slavistiku najmä v čase 
rozvoja slavistického bádania na Slovensku.

Príspevky Šimona Ondruša publikované v zborníkoch  
Studia Academica Slovaca (1 – 33) v rokoch 1972 – 2004

Špecifické prvky v slovenskej slovnej zásobe. SAS 1, 1972, s. 123 –135.
Slovensko-maďarské lexikálne vzťahy. SAS 2, 1973, s. 207 – 221.
Význam slovenčiny a češtiny pre rekonštrukciu praslovanskej slovnej zásoby. 

SAS 3, 1974, s. 239 – 256.
Pôvod etnonyma Slovák, Slovan, Slověn a etnonyma Čech. SAS 4, 1975, s. 221 

–241.
Praslovanský základ slovenčiny v slovnej zásobe. SAS 5, 1976, s. 295 – 316.
Slovenské rieky – pôvod mien. SAS 8, 1979, 267 – 287. 
Pôvod názvov slovenských vrchov, hradov a stolíc. SAS 9, 1980, s. 261 – 283.
Sémantická motivácia základných právnych pojmov u starých Slovanov a Slo-

vákov. SAS 10, 1981, s. 329 – 346.
Život Konštantína a Život Metoda očami súčasnej jazykovedy a literárnej teó-

rie. SAS 12, 1983, s. 387 – 404.
Zo slovensko-českej lexikálnej konfrontácie. SAS 13, 1984, s. 435 – 452.
Rieky východného Slovenska (pôvod názvov). SAS 26, 1997, s. 118 – 126. 
Praslovanský základ zemepisných mien Slovenska. SAS 33, 2004, s. 167 – 182.
ONDRUŠ, Šimon – SABOL, Ján: Jazykovedné dielo Jozefa Mistríka. SAS 10, 

1981, s. 23 –32.
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AKO PROFESOR JOZEF MISTRÍK  
PROFILOVAL STUDIA ACADEMICA  
SLOVACA 

„Inventár jazykových prostriedkov nie je jednotvárny a  ani 
uzavretý.: stále sa vyvíja kvantitatívne i  kvalitatívne. Čím 
je jazyk mladší, tým je vnútorne dynamickejší a  tým je jeho 
vývin prudší. Spisovná slovenčina je pomerne mladý jazyk, 
a preto aj pri nej treba predpokladať živé vnútorné zmeny“ 23.

 

KONCEPCIA SLOVAKISTICKÝCH ŠTÚDIÍ 

Za obdobie doterajších päťdesiatich piatich ročníkov existencie 
letnej školy slovenského jazyka a  kultúry Studia Academica Slovaca 
(SAS) azda najväčší podiel na profilovaní koncepcie a na vývinových 
premenách SAS-u má bezpochyby prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. 
(1921 – 2000), ktorý celé dve desaťročia v rokoch 1972 – 1991 viedol 
ako riaditeľ vtedajší Letný seminár slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academica Slovaca24. Aj keď prof. J. Mistrík nestál na samom začiat-
ku letnej školy SAS, veď jej vedenie prevzal až od jej ôsmeho ročníka, 
predsa ho verejnosť, ba neraz i členovia akademickej či slovakistickej 
obce vnímajú ako zakladateľa tejto vzdelávacej inštitúcie. Treba úprim-
ne priznať, že ako nástupníci vo vedení sa dodnes hlásime k jeho ško-
le, sme pokračovateľmi jeho úspešných projektov a produktov, ktoré 
vznikli z jeho iniciatívy a ktoré SAS navonok reprezentujú a zároveň 

23 MISTRÍK, Jozef: Štylistická diferenciácia v slovenčine. SAS, 1, 1972, s. 93 – 102. 
24 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Ako profesor Jozef Mistrík profiloval Studia Academica Slo-

vaca. Od dorozumievania k medzikultúrnemu porozumeniu. In: Studia Academica 
Slovaca 40. Eds. Jana Pekarovičová – Miloslav Vojtech. Bratislava : Univerzita Ko-
menského, 2011, s. 11 – 20. 
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odlišujú od iných inštitúcií podobného zamerania. Je to iste aj preto, že 
počas riaditeľovania J. Mistríka sa SAS obsahovo i metodicky vyprofi-
loval a stal sa konkurencieschopnou inštitúciou s výrazným prínosom 
pre domácu interdisciplinárnu slovakistiku i jej rozvoj v zahraničí. Zá-
sluhou manažérskych a propagátorských schopností J. Mistríka sa SAS 
i jeho aktéri dostali do médií. Rozhlas, televízia, no najmä súdobá tlač 
prinášali hojne osobné vyznania frekventantov letnej školy prichádza-
júcich k nám z rozličných krajín sveta, ktorí sa pochvalne vyjadrovali 
o  slovenčine, Slovensku i o programe SAS, čo prispievalo k rozhod-
nutiu gestorov, najmä ministerstiev školstva a  kultúry, ale aj Matice 
slovenskej poskytovať zahraničným slovakistom štipendiá, aby mohli 
absolvovať letnú školu. Vďaka popularizácii svojich aktivít a  svojho 
poslania sa SAS dostal do povedomia slovenskej verejnosti a mohol aj 
v neľahkej dobe rozvíjať svoju pôsobnosť v oblasti prezentácie jazyka 
a kultúry cudzincom. 

Založením zborníka prednášok Studia Academica Slovaca25, ktorý 
zásluhou profesora J. Mistríka vstupuje do dejín slovakistiky, sa otvori-
la edičná séria svojráznej periodickej publikácie príspevkov prednese-
ných na aktuálnom ročníku letnej školy, uchovávajúca pôvodný Mis-
tríkov zámer, že tento výber sa bude „v budúcich ročníkoch cyklicky 
dopĺňať a rozširovať tak, aby sa texty stali základnou študijnou litera-
túrou, nielen frekventantov SAS, ale všetkých slovakistov, ktorým ide 
o to, aby slovenský jazyk, literatúru a kultúru poznávali v širokom kon-
texte“(Mistrík, 1972, s. 5). Týmto medailónom chceme sprítomniť jeho 
všestranné pôsobenie na SAS-e vo funkcii úspešného riaditeľa, pre-
zieravého diplomata a organizátora, skvelého manažéra a propagátora 
slovacík, ale aj veľmi plodného prednášateľa a autora publikovaných 
príspevkov, v ktorých špecifickým spôsobom podáva sasistom výsled-
ky svojho vedeckého bádania. Jazykovedné dielo Jozefa Mistríka pri 
príležitosti jeho životného jubilea, 60. narodenín, priblížili aj na strán-

25 „Ukázalo sa užitočným vydávať tlačou prednášky, ktoré na týchto seminároch 
odznejú. Tohto roku sa nám po prvý raz podarilo pripraviť zväzok prednášok Stu-
dia Academica Slovaca“ (predhovor J. Mistríka k zborníku prednášok SAS 1, 1972,  
s. 5). 
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kach zborníka SAS 10 (1981) jeho blízki spolupracovníci Š. Ondruš a J. 
Sabol, ktorí výstižne charakterizujú jeho všestrannosť a široký tematic-
ký záber a podčiarkujú jeho originálny výrazový aparát.26 Na pozadí 
osobnej skúsenosti členky vtedajšieho lektorského zboru i na základe 
terajšej pozície riaditeľky sa v kontexte vnútrosasovských pomerov 
i vonkajších politicko-kultúrnych súvislostí som sa pokúsila priblížiť 
dielo a prínos profesora Jozefa Mistríka pre históriu SAS-u, ako aj in-
špirácie pre jeho súčasnosť a perspektívu pri príležitosti nedožitých 90. 
narodenín27. Koncepciu Studia Academica Slovaca presadzovanú pro-
fesorom Jozefom Mistríkom možno súhlasne s jeho synom Milošom 
Mistríkom charakterizovať ako demokratickú a pluralistickú.28 

LEKTORSKÁ A ODBORNO-METODICKÁ ČINNOSŤ 

Prvé dotyky J. Mistríka so SAS-om zmapoval J. Mlacek (2004), keď 
v zozname prednášok prvých 7 ročníkov letnej školy, ktoré ešte neboli 
publikované, sa od roku 1965 pravidelne v každom ročníku objavu-
je prednáška J. Mistríka.29 Jeho užší vzťah so SAS-om sa začal v roku 

26 „Neobyčajne rozsiahla jubilantova činnosť vydáva svedectvo o vedcovi-teoretikovi, 
vytyčovateľovi výskumných trás, ale dialekticky aj o bádateľovi, ktorý svoje poznat-
ky všestranne odovzdáva širokej kultúrnej verejnosti, o pedagógovi, z ktorého srší 
prenikavosť myšlienky a originálnosť spôsobu argumentácie...“ (Š. Ondruš – J. Sa-
bol: Jazykovedné dielo Jozefa Mistríka. SAS 10, 1981, s. 23 – 32).

27 Jozef Mistrík a Studia Academica Slovaca. Slovenská reč, roč. 76, č. 3, s. 269 – 280. 
28 M. Mistrík v úvahe o pôsobení svojho otca v Studia Academica Slovaca zdôrazňuje, 

že jeho prístup nebol iba sucho profesionálny, že sa do istej miery identifikoval so 
spoločným dielom a  pokladal ho za niečo viac ako iba za sezónne zamestnanie. 
(Jozef Mistrík a Studia Academica Slovaca z pohľadu syna. In: 40 rokov SAS, s. 79). 

29 MISTRÍK, Jozef: Proces štylistickej diferenciácie v súčasnej slovenčine (1965), Sloven-
ská štylistika – problémy a štylistická analýza (1966), Kvantitatívna charakteristika 
slovenčiny (1967), Matematické metódy vo výskume (1968), Matematické metódy vo 
výskume slovenčiny (1969), Exaktná typológia textu (1970), Syntaktická a štylistická 
charakteristika slovenčiny I, II (1971). Väčšina uvedených prednášok je v  modifi-
kovanej podobe zverejnená v  zborníkoch Studia Academica Slovaca, ktoré autor 
redakčne zostavoval a vedecky redigoval.



52

TVÁRE SLOVENSKEJ LINGVISTIKY V ZRKADLE STUDIA ACADEMICA SLOVACA  

1968, keď ho ako lektora angažoval vtedajší riaditeľ profesor Šimon 
Ondruš. Začiatok sasistickej kariéry J. Mistríka úzko súvisí s jeho po-
bytom na zahraničných univerzitách, kde ako hosťujúci profesor pô-
sobil na univerzite v Kolíne nad Rýnom (1969 – 1971), na Moskovskej 
štátnej univerzite (1972) a na univerzitách v Oxforde a Sheffielde (1975 
–1977). Tu prenikol do podstaty potrieb zahraničnej slovakistiky, ktoré 
mal na zreteli jednak pri koncipovaní náplne letného seminára, jed-
nak pri etablovaní lektorátov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich 
na univerzitách v zahraničí. Tieto požiadavky premietal aj do odbor-
nej prípravy lektorov vysielaných ministerstvom školstva na lektorské 
pôsobenie v zahraničí a dlhé roky viedol školenia kandidátov na tento 
post. O tom, že prof. J. Mistrík sa hlbšie zaujímal o situáciu na univer-
zitách v zahraničí svedčia aj jeho prehľadové štúdie o situácii lektorá-
toch slovenského jazyka a stave slovakistiky vo svete.30 

VLASTIVEDNO-PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Život profesora Mistríka so SAS-om a sasistami sa však naplno roz-
vinul až v roku 1972, keď prevzal funkciu riaditeľa letného seminára 
s jasnou predstavou nadviazať na tradíciu predchádzajúcich ročníkov 
a zároveň odpovedať na potreby účastníkov a podľa súdobých možnos-
tí modifikovať a inovovať vzdelávací program. J. Mistrík zaviedol mo-
del letnej školy, ktorý sa s menšími obmenami vzhľadom na socioling-
vistickú charakteristiku frekventantov jednotlivých ročníkov prakticky 
uplatňuje dodnes. V  rámci presadzovania koncepcie slovakistických 
štúdií priestor dostali vlastivedné disciplíny, historické vedy, etnológia, 
politika a politológia, hospodárska geografia a pod. Základnú štruk-
túru jednotlivých ročníkov tvoria vedecké prednášky pre pokročilých  
a praktické kurzy jazyka pre všetky stupne, ktoré dopĺňa pestrý kultúr-
ny a vlastivedný program. Tu sa veľmi osvedčili besedy s osobnosťami 

30 MISTRÍK, Jozef: Slovenčina na vysokých školách v zahraničí. SAS, 6, 1977; Slova-
kistika vo svete. SAS, 18, 1989, s. 335 – 343; K histórii Letného seminára slovenského 
jazyka a kultúry. SAS,19, 1990.
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vedy, kultúry a umenia spojené s autorským čítaním či prezentáciou 
diela, no popularitu si stále udržiavajú najmä vlastivedné exkurzie po 
vybraných regiónoch Slovenska. 

Exkurzie mali veľmi pestrý a  bohatý poznávací program, v kto-
rom nechýbala návšteva najkrajších miest, rázovitých dedín, zvyčajne 
umocnená srdečným prijatím domácimi obyvateľmi. Profesor Mistrík 
využil svoje kontakty a zaviedol sasistov na exotické miesta, zabezpe-
čil kultúrny program či pohostenie spojené s ochutnávkou miestnych 
špecialít. Takto získali sasisti autentický obraz krajiny i ľudí a zakúsili 
typickú slovenskú pohostinnosť. Výber podujatí a zostavenie progra-
mu neboli však vždy jednoduché, ani náhodné. Organizácia si vy-
žiadala daň za súhlas nadriadených orgánov tým, že popri návšteve 
atraktívnych miest bolo treba ísť na exkurziu do výrobného podniku 
či na stretnutie s predstaviteľmi miestnych orgánov. Aj to však malo 
svoje čaro, profesor Mistrík so svojím organizačným tímom vedel aj 
tieto nútené zastávky premeniť na príjemné posedenia pri hudbe, tan-
ci, často sprevádzané vystúpením folklórneho súboru či divadelným 
predstavením. K nezabudnuteľným zážitkom patrili najmä pravidelné 
návštevy v Bavlnárskych závodoch v Ružomberku, kde sasistov vítali 
ako doma a každý rok obdarovali kolekciou svojich textilných výrob-
kov z  tradičnej modrotlače, jeden rok dokonca so špeciálnym dar-
čekom netradičného kalendára od SAS-u do SAS-u, teda so začiatkom 
od augusta, na ktorom dominovala ilustrácia ružomberského rodáka 
maliara Ľudovíta Fullu. 

Zvláštne postavenie v programe exkurzie zaujímala návšteva Levo-
če a  pobyt v  internáte pre slabozrakých, s  ktorými profesor Mistrík 
úzko spolupracoval na tvorbe špeciálneho písma. Počas exkurzií ne-
obišiel ani svoju rodnú obec Španiu Dolinu, kam neraz priviedol sa-
sistov a predstavil im svoj rodný kraj. Obdivuhodné bolo najmä to, že  
J. Mistrík ako riaditeľ absolvoval kompletný vlastivedný program 
osobne spolu s účastníkmi, vodil ich na známe miesta i svojrázne zá-
kutia, aby zažili bezprostredný kontakt s prírodným a kultúrnym bo-
hatstvom a túžili prísť na Slovensko znovu. Preto mnohí účastníci let-
nej školy využili každú príležitosť na návrat a stali sa jej viacnásobnými 
absolventmi.
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PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Profesor J. Mistrík dbal pri príprave aktuálneho ročníka zvlášť na 
to, aby sasisti dostali kvalitný vedecký program a pozýval renomova-
ných prednášateľov, schopných predstaviť cudzincom podstatné črty 
svojho výskumu prehľadne s dôrazom na zrozumiteľnosť textu spoje-
ný s vedeckým výkladom témy. Tento fakt mal na zreteli aj vo svojich 
vlastných prednáškach. Okrem vyššie uvedených titulov prednášok, 
ktoré odzneli v prvých ročníkoch letnej školy, J. Mistrík každoročne 
počas svojej 20-ročnej kariéry viedol niekoľko prednášok, z ktorých 24 
je publikovaných v jednotlivých zväzkoch zborníka SAS 1 – 20 (1972 
–1991). Pripravil učebný text slovenčiny pre nemecky hovoriacich, 
ktorý vyšiel ako samostatný separát k zborníku SAS 2031. Uverejnené 
príspevky zachytávajú celú škálu širokospektrálneho vedeckého pôso-
benia J. Mistríka od všeobecnolingvisticky a pragmatickolingvisticky 
orientovaných štúdií po informačne ladené štúdie, v  ktorých autor 
s prehľadom predstavuje i hodnotí stav zobrazovanej problematiky. Vo 
väčšine publikovaných prác sa J. Mistrík venuje otázkam tých jazyko-
vých rovín, ktorými sa prednostne v svojej vedeckovýskumnej kariére 
zaoberal. Preto je pochopiteľné, že dominantné postavenie zaujímajú 
príspevky zo štylistiky, nasledujú štúdie o  frekvenčných a retrográd-
nych zákonitostiach slovenčiny, v ktorých odkrýva princípy fungova-
nia slovenčiny v praxi a zoznamuje sasistov s podstatou svojho lexi-
kografického spracovania materiálu v  priekopníckych lingvistických 
dielach32. 

V  nadväznosti na svoj výskum v  oblasti syntaxe, premietnutý 
v monografii Slovosled a vetosled v slovenčine (1966) predkladá sasis-
tom nový prístup k identifikácii a organizácii slovosledu v jednoduchej 
vete a zároveň sleduje perspektívu radenia viet do súvetí v slovenčine, 

31 Slowakische Sprache, SAS 20, 1991, príloha, 171 s.
32 Príspevky J. Mistríka v zborníkoch SAS Retrográdne zákonitosti v slovníku sloven-

činy, SAS 1, 1972; Štylistická diferenciácia v  slovenčine, SAS 1, 1972; Frekvenčné 
zákonitosti v slovenčine, SAS 2, 1973; Frekvencia a sémantika slova, SAS 11, 1982, 
v ktorých referuje o svojich prácach: Frekvencia slov v slovenčine (1969), Retrográdny 
slovník slovenčiny (1976).
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jednak na začiatku v prvých publikovaných príspevkoch, jednak ná-
vratom k téme vetnej syntaxe v neskorších štúdiách.33 Osobitné posta-
venie majú práce J. Mistríka referujúce o dynamickej povahe jazyka, 
v  ktorých veľmi presne naznačuje vývinové tendencie a smerovanie 
modernej podoby slovenčiny,34 uvedomujúc si pritom riziká takejto 
prognózy ovplyvnené vonkajšími i vnútornými činiteľmi. Medzi nimi 
uvádza spoločenské zmeny, ktoré sa odrážajú najmä v  internaciona-
lizácii a  rozširovaní slovnej zásoby, ale aj v  distribúcii gramatických 
prvkov v štylistike prehovorov a s nimi súvisiaci relatívny nedostatok 
času na dorozumievanie, spôsobený najmä nevyhnutnosťou včasného 
a častého získavania nových informácií (Mistrík,1974, s. 193). Proces 
formovania slovenčiny chápe ako „zložitý, živý, no ovplyvniteľný me-
nej odbornými jazykovednými zásahmi ako tlakom prichádzajúcim 
sporadicky z mimojazykových oblastí“(tamže, s. 194), čím implicitne 
reaguje na ideologizáciu jazykovej politiky a jej vplyv na jazykovú ko-
difikáciu. Na základe frekvenčného výskumu slov a tvarov v slovenčine 
analyzuje vývinové tendencie v lexikálnej a slovotvornej rovine, všíma 
si morfologickú stránku prejavujúcu sa jednak zmenami paradigiem, 
jednak zmenami v distribúcii pádov a slovesných tvarov. V štúdiách 
poukazuje na veľkú nevyváženosť vo frekvencii jednotlivých pádov 
a tvarov, ktoré zvlášť využíva pri tvorbe učebníc slovenčiny pre cudzin-
cov.35 V syntaktickej perspektíve avizuje zmenu orientácie od chápa-
nia vety ako gramatickej stavebnej jednotky na ponímanie vety ako 
jednotky textu s  osobitnou pozornosťou venovanou kondenzačným 
syntaktickým prostriedkom a intertextovým súvislostiam. J. Mistrík 
neobchádza ani situáciu v rečovej praxi, poukazuje na moment aso-
ciatívnosti slova, ktorá spôsobuje rozšírenie polysémie slov základné-

33 J. Mistrík a  jeho reflexia syntaktickej roviny v  zborníkoch SAS: Špecifika textovej 
syntaxe slovenčiny, SAS 2, 1973; Moderné ponímanie slovosledu v slovenčine, SAS 15, 
1986.

34 Prognóza vývinu slovenčiny, SAS 3, 1974; Modernizácia slovenčiny, SAS 8, 1979.
35 MISTRÍK, Jozef: Basic Slovak (1981, 8 vydaní); Grammar of Contemporary Slovak 

(1983, 1988); Slovackij jazyk (Moskva 1981); Slowakische Sprache (1991, SAS), Séria 
učebníc Slovenský jazyk v anglickej, francúzskej, nemeckej a ruskej verzii vydaných 
aj s audiokazetami Ministerstvom školstva SR ako účelové publikácie. 
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ho fondu, ako aj metaforizáciu lexikálnych prostriedkov a ich využitie 
v rozličných komunikačných sférach. Tendenciu k polysémii a meta-
forizácii pomenovaní sleduje nielen v slovenčine, ale aj v moderných 
výkladových slovníkoch iných jazykov.36 

Lexikálnu bázu a obohacovanie slovníka slovenčiny J. Mistrík ne-
chápal izolovane, ale v  kontexte medzijazykových vplyvov, pričom 
práve dynamické tendencie v oblasti lexiky považuje za najvýraznejší 
prejav modernosti a modernizácie slovenčiny. Rovnako skúmanie re-
trográdnych zákonitostí J. Mistrík využíva na objektívnejšie zistenia 
v  distribúcii jednotlivých paradigiem a  produktívnosti tvarov a  od-
haľuje asymetrie v  uplatňovaní niektorých gramatických kategórií 
v  závislosti od štýlu a  funkcie skúmaného textu. K  typickým črtám 
modernej slovenčiny patrí strata číselného kontextu smerujúca k  ja-
zykovej ekonómii. J. Mistrík naznačuje prudký rozvoj štylistickej di-
ferenciácie a  predstavuje systém štýlov ako všeobecnejších pojmov, 
zachytený v Štylistike slovenského jazyka (1969) a zároveň dopĺňa túto 
pestrú matricu obsahujúcu okolo stovky jednotiek vymenúvaním jed-
notlivých štýlov. Uvádza však, že toto heterogénne zoskupenie štýlov 
si vyžaduje presnejšiu klasifikáciu podľa jednotných kritérií, najmä 
vzhľadom na komunikačnú situáciu, ako je vzťah k adresátovi, funk-
cia, výrazové prostriedky, prostredie (Mistrík, 1979, s. 236). Výsledky 
jeho výskumov publikované v monografických dielach doteraz využíva 
lingvistická teória i didaktická prax. 

Osobitné miesto zaujímajú štúdie z pragmatiky a  prozodiky. Po-
zornosť si zaslúži prezentácia honoratívu, ako spôsobu vyjadrovania 
sociálnych vzťahov medzi hovoriacimi v procese rečovej komunikácie 
(Mistrík, 1981, s. 257). Honoratív v slovenčine predstavuje na pozadí 
situácie v iných jazykoch, pričom súčasné prejavy analyzuje aj z hľadis-
ka diachrónie. Slovenské modely honoratívu porovnáva so spôsobmi 
vyjadrovania v  európskych jazykoch, uvádza nejednotnosť systému 
jazykových prostriedkov a ich diferencované uplatňovanie v  rečovej 

36 „V súčasnej slovenčine sa metaforicky pomenúva najmä slovesami (pritvrdiť hru, 
uvariť niekoho, zašiť sa) a polysémia je príznačná najmä pre substantíva (hlava, stre-
cha, rotácia, výstup)“. J. Mistrík, tamže, 1979, s. 233.
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praxi. So znalosťou problematiky poukazuje na špecifiká v  jednotli-
vých jazykoch, zvlášť sa venuje fungovaniu honoratívu v  japončine, 
kde jeho používanie závisí od postavenia a hierarchie komunikačných 
partnerov.37 Honoratív v slovenčine považuje za zložitejší, ako sa bežne 
v literatúre uvádza aj preto, že ide o dynamický jav. Slovenčina okrem 
tykania, vykania či onikania disponuje mnohými lexikálnymi a grama-
tickými prostriedkami slúžiacimi na vyjadrovanie sociálnych vzťahov. 
Výber modelov ovplyvňuje jednak spoločenský status komunikantov, 
jednak komunikačné, štylistické a  regionálne parametre. Medzi zák-
ladné prostriedky patria osobné a  posesívne zámená, slovesné tvary 
a oslovenie, ktoré môžu v istých komunikačných situáciách označovať 
rozličné konotácie. J. Mistrík vymenúva jednak neutrálne kontaktové 
formy v súkromnom i verejnom styku, jednak expresívne modifikáty 
na vyjadrovanie zdvorilosti či úcty uplatňované štylisticky v rozličných 
komunikačných sférach. 

Popri verbálnych prostriedkoch sa J. Mistrík v niekoľkých článkoch 
venuje prozodickým vlastnostiam slovenčiny38 a  zároveň sa zaoberá 
aj štylistikou neverbálnej komunikácie. Na pozadí svojej teórie vek-
torov komunikácie sprostredkúva a  opisuje sasistom súbor mimoja-
zykových prvkov v komunikácii (Mistrík, 1987), ktoré v závislosti od 
komunikačnej situácie, prostredia, komunikačného zámeru, ale najmä 
od komunikatívnych schopností účastníkov komunikácie, majú rôzny 
charakter i rozličnú frekvenciu použitia. Spôsob uplatňovania taktilic-
kých, kinetických, optických či akustických prvkov v reči úzko súvisí 
s charakterom textu, mal by korešpondovať s jeho verbálnou stránkou. 
Repertoár neverbálnych signálov je podmienený príslušnosťou komu-
nikantov k rase, etnickej skupine, k regiónu, ale môže byť aj vonkaj-
ším znakom charakteru, inteligencie alebo spoločenského postavenia 
emitenta alebo percipienta (Mistrík, 1987, s. 269). Predstavený model 

37 Zo slovanských jazykov si všíma zvláštnosti poľštiny, kde namiesto osobného záme-
na sa pri oslovovaní používa slovo pán/pani spojené s 3. osobou slovesa , napr. Czy 
pan już był w Polsce? (Boli ste už v Poľsku?). J. Mistrík, SAS 10, 1981, s. 259. 

38 Príspevky J. Mistríka k otázkam prozodického systému: Je slovenčina ľubozvučná? 
SAS, 7, 1978; Jazyk a ľudová pieseň. SAS 12, 1983; Rytmus v ľudovej slovesnosti. SAS, 
14, 1985.
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sa viacej sústreďuje na oblasť identifikácie, vnímania a interpretovania 
neverbálnych prvkov ako textotvorných činiteľov podieľajúcich sa na 
významovej stránke prejavu z pohľadu prijímateľa. 

HISTÓRIA A KONTINUITA 

Počas svojho pôsobenia J. Mistrík nezabúdal na budúcnosť SAS-u 
a pre uchovanie obsahu aj štruktúry jednotlivých ročníkov letnej školy 
hneď pri nástupe do riaditeľskej pozície roku 1972 založil kroniku SAS, 
v  ktorej je každý ročník osobitne zaznamenaný. Záznamy obsahujú 
presné informácie o  programe, komentáre lektorov, vyjadrenia frek-
ventantov, osobné i kolektívne zážitky počas exkurzie i rozličné útvary 
od správy z podujatí cez esej až po literárne pokusy. Všetky záznamy 
sú doplnené fotografiami, ktoré svedčia o dobe, ale i o pestrej palete 
vzdelávacieho a kultúrneho programu i samotných účastníkov letnej 
školy. Zavedením spoločného fotografovania študijných skupín i  ce-
lého korpusu SAS máme dodnes v kronikách uchovaný nielen presný 
zoznam účastníkov príslušného ročníka, členov vedenia, lektorského 
zboru či pomocných asistentov, ale aj ich dobové fotografie. Sú to jed-
nak spoločné fotografie situované zvyčajne pred budovou univerzity, 
jednak po skupinách so svojimi lektormi. Tieto záznamy majú pre nás 
nesmiernu dokumentačnú aj informačnú hodnotu a slúžia ako zdroj 
reálií SAS-u vzhľadom na štúdium jazykovokultúrneho obrazu akté-
rov i účastníkov tohto špecifického medzinárodného podujatia. Vďaka 
predvídavosti profesora J. Mistríka máme kroniku, ktorá dodnes za-
znamenáva udalosti a vďaka ústretovosti jeho rodiny je opäť komplet-
ná, všetky zväzky sú v archíve SAS-u.39 

Ak s odstupom času chceme bilancovať vedecký prínos prof. Joze-
fa Mistríka pre Studia Academica Slovaca, osobitne treba vyzdvihnúť 
osobnostné črty, pretože prirodzenou súčasťou jeho vedenia i komu-
nikácie s  účastníkmi bola jeho spontánnosť, bezprostrednosť, ale aj 

39 Roku 2004 v mene rodiny odovzdal kroniky archívu SAS prof. Miloš Mistrík, syn 
prof. Jozefa Mistríka.
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originálnosť a presvedčivosť konania, čím si získal svojich poslucháčov 
i kolegov. Svojou vnímavosťou k potrebám iných a silným národným 
i sociálnym cítením, ktoré sa snúbilo s úsilím o medzikultúrne po-
rozumenie dokázal príťažlivo skĺbiť svoj vedecký obzor so životnými 
skúsenosťami a využiť svoj blízky vzťah k slovenskej kultúre a príro-
de na obohatenie vzdelávacieho programu SAS-u a rozšírenie obzoru 
zahraničných frekventantov. Vo všetkých zložkách letnej školy presa-
dzoval profesionalitu účinkujúcich. Vyberal si lektorov i prednášate-
ľov, ochotných naplno venovať letnú dovolenku vzdelávaniu zahranič-
ných slovakistov, ktorí sa stotožnili s poslaním SAS-u. Za to ponúkal 
spontánnu priam rodinnú atmosféru, ktorá panovala na jednotlivých 
ročníkoch a ktorá sa uchovala dodnes. A to je hlavný odkaz profesora 
Jozefa Mistríka, ktorý múdro a s prehľadom profiloval Studia Acade-
mica Slovaca a zanechal výrazné stopy prakticky vo všetkých zložkách 
vzdelávacieho programu, no súčasne v srdciach blízkych spolupracov-
níkov, kolegov aj žiakov a samozrejme vo vedomí členov veľkej medzi-
národnej sasistickej rodiny.

 

Príspevky Jozefa Mistríka publikované v zborníkoch  
Studia Academica Slovaca (1 – 20) v rokoch 1972 – 1991

Retrográdne zákonitosti v slovníku slovenčiny. SAS 1, 1972, s. 83 – 92.
Štylistická diferenciácia v slovenčine. SAS 1, 1972, s. 93 – 102. 
Frekvenčné zákonitosti v slovenčine. SAS 2, 1973a, s. 159 –170.
Špecifika textovej syntaxe slovenčiny. SAS 2, 1973b, s. 171 –181.
Prognóza vývinu slovenčiny. SAS 3, 1974a, s. 191 – 200.
Jazykové minimum slovenčiny. SAS 3, 1974b, s. 173 –189.
Lexikálna báza a systém slovenčiny. SAS 4, 1975, s. 179 –188.
Štylistika prevzatých a cudzích slov v slovenčine. SAS 5, 1976, s. 257 –270.
Špecifika slovenskej sémantiky. SAS 6, 1977a, s. 361 – 372.
Slovenčina na vysokých školách v zahraničí. SAS, 6 1977b, s. 589 – 598.
Je slovenčina ľubozvučná? SAS 7, 1978, s. 293 –305.
Modernizácia slovenčiny. SAS 8, 1979, s. 227 –237.
Paradigmatika v štylistike. SAS 9, 1980, s. 213 – 222.
Honoratív v slovenčine. SAS 10, 1981, s. 255 –267.
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Frekvencia a sémantika slova. SAS 11, 1982, s. 319 –331.
Jazyk a ľudová pieseň. SAS 12, 1983, s. 343 –355.
Štylistika interpunkcie. SAS 13, 1984, s. 365 –376.
Rytmus v ľudovej slovesnosti. SAS 14, 1985, s. 391 –401.
Moderné ponímanie slovosledu v slovenčine. SAS 15, 1986, s. 319 – 329.
Mimojazykové prvky v komunikácii. SAS 16, 1987, s. 267 – 273. 
Sémantika glutinácie textu. SAS 17, 1988, s. 321 – 331.
Slovakistika vo svete. SAS 18, 1989, s. 335 – 343.
K  histórii Letného seminára slovenského jazyka a  kultúry. SAS 19, 1990,  

s. 7 – 13.
Náboženský štýl. SAS 20, 1991, s. 163 –175.
Slowakische Sprache. Príloha. SAS 20, 1991, 176 s.
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AKO PROFESOR JOZEF MLACEK 
MODIFIKOVAL LETNÚ ŠKOLU  
STUDIA ACADEMICA SLOVACA

„Dnes, keď sú Studia Academica Slovaca naozaj plne etablo-
vaným podujatím spadajúcim do všeobecnej kategórie ozna-
čovanej názvom letná škola, netreba už v  tomto smere nič 
meniť. K  takémuto určeniu zaiste prispela aj skutočnosť, že 
ono spojenie letná škola sa po prijatí oficiálneho názvu Studia 
Academica Slovaca stalo vlastne iba vysvetľujúcim prístavkom 
k tomuto oficiálnemu menu“ 40. 

        
Do reálií letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica 
Slovaca neodmysliteľne patrí účinkovanie prof. PhDr. Jozefa Mlacka, 
CSc. (1937), jej dlhoročného riaditeľa v rokoch 1992 – 2004. V rámci 
letnej školy pôsobil nielen v úlohe riaditeľa a hlavného organizátora 
tohto medzinárodného podujatia, ale najmä ako autor vedeckej kon-
cepcie ročníkov (28 – 40), ktorá sa premietla v náplni ním redigova-
ných 15 zborníkov prednášok Studia Academica Slovaca (21– 35)41.

40 MLACEK, Jozef: Niekoľko nazretí do histórie jubilujúceho SAS-u. In: 50 rokov Stu-
dia Academica Slovaca v premenách. 2014, s. 29 – 38. 

41 Vedecko-pedagogické účinkovanie prof. J. Mlacka na letnej škole sme predstavili 
v príspevku k  jeho 70. narodeninám: PEKAROVIČOVÁ, Jana: Ako profesor Jozef 
Mlacek tvaroval letnú školu Studia Academica Slovaca. In: Studia Academica Slovaca. 
36. Bratislava : Stimul, 2007, s. 9 – 16. 
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LEKTORSKÉ PÔSOBENIE

Jozef Mlacek nezačínal písať svoju sasistickú kariéru hneď ako ria-
diteľ. Začínal podobne ako väčšina pracovníkov vedenia či angažova-
ných manažérov SAS, totiž v pozícii lektora letnej školy, kde si priamo 
v teréne overil, ako funguje tá druhá tvár slovenčiny – slovenčina ako 
cudzí jazyk, aj keď v roku 1969, keď vstupoval na pôdu SAS ako lektor, 
si to vari ešte ani naplno neuvedomoval. Avšak sedem prvých rokov 
(1969 –1975) lektorského účinkovania formovalo prvú tvár sasistic-
kého profilu Jozefa Mlacka. Lektorské pôsobenie bolo jednak dobrým 
východiskom pre profesionálnu kariéru prednášateľa a  vedca – lin-
gvistu, jednak  poslúžilo ako zdroj cenných poznatkov pre neskoršie 
úspešné fungovanie v úlohe riaditeľa SAS. Práve na začiatku kariéry 
v  60. a  70. rokoch SAS plnil dôležitú spoločenskú funkciu a  medzi 
frekventantmi sa ocitli skutočné osobnosti zahraničnej slavistiky či 
slovakistiky, ktoré sa školili na letnej škole práve v lektorskej skupine J. 
Mlacka. Neraz sám s hrdosťou spomína, keď mnohí z nich práve vďaka 
SAS-u preložili slovenské diela do svojich jazykov (za všetkých azda 
možno uviesť často spomínaného profesora Smoleja, ktorý na SAS pri-
šiel s preloženou knihou M. Figuli Tri gaštanové kone). Niet pochýb 
o tom, že získané skúsenosti jubilantovi poslúžili na citlivejšie vníma-
nie potrieb primárnych adresátov letnej školy, ktorí prichádzali a stále 
prichádzajú na našu letnú univerzitu z rozličných dôvodov, keď popri 
dominantnej študijnej motivácii pribúdajú pracovné dôvody naučiť sa 
po slovensky, ale aj celkom bežné pohnútky, ako sú osobné priateľstvá, 
slovenské korene či jednoducho zvedavosť spoznať nový jazyk a novú, 
pre niektorých celkom neznámu, kultúru. Preto tí, čo sa dôverne po-
hybujú v kuchyni SAS a pripravujú sasistom programovo pestrú potra-
vu, vedia, že zostaviť sasistický jedálny lístok tak, aby oslovil každého 
účastníka kurzu nielen odborným obsahom, ale aj svojím neopako-
vateľným espritom, ktorý spoločne vytvárajú všetci účinkujúci, nie je 
vôbec ľahké a vyžaduje si totálne nasadenie. 
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PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

K  interdisciplinárnemu pohľadu sa profesor J. Mlacek postupne 
prepracoval cez bohatú prednáškovú činnosť, ktorú odštartoval roku 
1974 príznačnou témou Frazeologická jednotka a  jej hranice, ktorou 
sa začala profilovať jeho druhá tvár. Tá predstavuje doteraz sériu 33 
príspevkov publikovaných v  zborníkoch SAS (1974 – 2019) period-
icky i s  menšími prestávkami. Ak sa bližšie pozrieme na publikova-
né príspevky, hneď pri zbežnom pohľade badať výraznú dominanciu 
tém vlastných vedeckému zameraniu J. Mlacka, a to skúmaniu a opisu 
frazeológie a  paremiológie nielen v intralingválnom kontexte, ale aj 
v  interlingválnych a  interkultúrnych súvislostiach. Vlastne bez zveli-
čovania možno povedať, že práve na pôde SAS-u J. Mlacek prezentoval 
celý svoj bohatý frazeologický výskum a práve na stránkach jednotli-
vých zborníkov publikoval svoje neraz priekopnícke teoretické ziste-
nia a dokladal ich príkladmi z komunikačnej praxe. Po vyjdení mono-
grafie Slovenská frazeológia (Mlacek, 1977), sa v slovenskej lingvistike 
udomácňuje koncepcia systematickejšieho frazeologického výskumu 
a aj vďaka jeho výstupom sa postupne buduje moderná frazeologic-
ká terminológia a tvarujú sa tváre a obraz frazém a parémií (prísloví 
a porekadiel) z domácich zdrojov, ako aj  ich internacionálne jadro42. 
„Výskum ukázal, že vo frazeológii každého prirodzeného jazyka je veľa 
jednotiek pre vzatých či utvorených z rovnakých zdrojov (Biblia, kres-
ťanstvo, antika, svetové dejiny, literatúra a kultúra všeobecne), takže 
tu dokonca možno hovoriť o spoločnom európskom či širšie internacio-
nálnom fonde frazém, z ktorého sa početné konkrétne jednotky dostali 
do frazeológie hociktorého osobiného jazyka, teda aj do frazeológie 
slovenského jazyka“ (Mlacek, 2000, s. 318). 

Ak podrobíme tretiu tvár J. Mlacka ako autora vedeckých štúdií, 
ktoré publikoval  v rámci SAS hlbšej analýze, zreteľne sa tu črtajú štyri 
kompaktnejšie tematické okruhy. Prvú najpočetnejšiu skupinu tvoria 
príspevky z oblasti frazeológie (SAS 3, 6, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 

42 MLACEK, Jozef: Internacionálne jadro vo frazeologizmoch. In: SAS 9, 1980, s. 223 – 
240. 
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34, 35, 40, 42, 48) a paremiológie (SAS 9, 10, 11, 12, 22, 26), pričom tu 
zjavne vidieť osobnú genézu vedeckého bádania s postupným precho-
dom od deskriptívneho prístupu k  uplatňovaniu explanačnej teórie 
pri výklade tvarov a tvárí frazém v slovenčine na pozadí jazykových 
princípov (porov. Mlacek, 2007). Predmetom výskumu zachyteného 
na stránkach zborníkov SAS sú teoretické i pragmatické stránky vývi-
nu a uplatňovania frazém jednak v textoch rozličného charakteru, vý-
raznejšie v umeleckých a publicistických, jednak v bežnej komunikač-
nej sfére s cieľom predstaviť aktuálny stav a na základe vymedzených 
vlastností frazém dospieť k dnešnému stavu klasifikácie príslušných 
typov frazém a parémií, ktorý autor komplexne načrtol v monografii 
Tvary a tváre frazém v slovenčine vydanej v rámci Edície Studia Aca-
demica Slovaca (2007). Možno len súhlasiť s  Jurajom Dolníkom, že 
ide o „nevšedné slovenské lingvistické dielo“ (J. Dolník, 2002), ktoré od-
krýva nové dimenzie frazeologického bádania. Podľa neho „J. Mlacek 
sa svojou knihou prezentuje ako suverénny vládca v ríši lingvistické-
ho myslenia a súčasne ako najvyhranenejší špecialista vo svojom už-
šom odbore – frazeológii“ (Dolník, 2002). Tvary a tváre v titule knihy 
prezrádzajú, že sa frazémy sledujú z ich formálnej stránky. Autor jasne 
vidí, akými smermi sa uberal vývin poznávania tejto stránky frazém. 
Prvý smer sa dotýka konštrukčných podôb frazém, kým ten druhý 
sa vzťahuje na typy obmieňania tvaru týchto jednotiek v  kontexte.  
S rešpektovaním tradície domáceho frazeologického myslenia hovo-
rí autor o tvare pri konštrukčných podobách a o tvári pri obmenách  
frazém.

Do druhej, tiež pomerne reprezentatívne zastúpenej skupiny pat-
ria otázky štylistiky a články so zameraním na intertextové súvislosti 
(SAS 15, 25, 27, 31, 32, 37), ktoré tvoria kompaktnejší celok. Osobitne 
sa venoval aktuálnej problematike jazykového zákona, ktorý podrobil 
analýze z  jazykovedného hľadiska, a tak sprístupnil vecné stanoviská 
a argumenty tohto neuralgického miesta presadzovania slovenskej ja-
zykovej politiky v období po roku 1989 aj zahraničným slovakistom.

Z hľadiska poslania letnej školy má azda najväčší praktický význam 
doplnenie chýbajúcich informácií z  reálií letnej školy, predovšetkým 
odkrytie jej etablovania v rámci pražskej Letnej školy slovanských štú-
dií, ktorá bola akýmsi predchodcom či predstupňom SASu – tzv. slo-
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venského týždňa. Nové zistenia J. Mlacek uskutočnil práve na základe 
dôkladného štúdia v archíve Filozofickej fakulty UK, čím sa prejavila 
jeho štvrtá tvár dokumentaristu. Štúdiom archívnych materiálov, do-
kumentov a článkov jej pracovníkov o letnej škole poukázal na ne-
presnosti a existujúce mýty o SAS-e v médiách i v povedomí vedeckej 
obce. Vo svojom príznačne nazvanom článku Jubileá nejubilejného 37. 
ročníka letnej školy roku 2001 osvetlil biele miesta jej prehistórie i jej 
prvých ročníkov a podrobne reflektoval tri aktuálne výročia SAS43. Za-
chytením svojich zistení v osobitných štúdiách výrazne prispel k de-
mýtizácii jej úplných začiatkov a zreálneniu personálnej charakteris-
tiky sasistického tímu. Keďže zborník SAS vznikol až neskôr až roku 
1972 vyšiel jeho prvý zväzok, a teda neexistujú publikované prednášky 
z  predchádzajúceho obdobia, veľkú výpovednú hodnotu má rekon-
štrukcia prvých ročníkov letného seminára a ich tematické zameranie 
(Mlacek, 2001).

Dejiny i súčasnosť letnej školy SAS tvoria všetci jej účastníci, teda 
vedenie, lektorský zbor i samotní frekventanti. A keďže sa jednotlivé 
ročníky navzájom líšia aj tým, kto stojí za ich prípravou, ako sa formuje 
ich koncepcia a napĺňa vedecký, vzdelávací i poznávací program letnej 
školy, dôležitým článkom v chode sasistického stroja sa stáva osobnosť 
jeho riaditeľa. Práve on drží taktovku i krok s dobou, vyberá si spo-
lupracovníkov i odobruje profiláciu a smerovanie vývoja jednotlivých 
zložiek na jednej strane a zároveň otvára brány presadzovaniu nových 
ideí a  inováciám programu smerom dovnútra i  navonok, najmä vo 
vzťahu k hlavným odberateľom vzdelávacieho programu letnej školy, 
teda zahraničným slovakistom. Ono pôsobenie má však ešte jednu zá-
sadnú stránku, a to schopnosť či talent vedieť využiť možnosti, ktoré 
ponúka nová doba v prospech rozvoja inštitúcie i ľudí pôsobiacich v jej 
službách. Výzvy doby i koncepčné zmeny treba realizovať dostatočne 
dôrazne a pritom taktne a s citom pre mieru i ľudský a odborný po-
tenciál účinkujúcich. A profesor Mlacek má takéto danosti. A v súvis-

43 40 rokov seminára, ktorý sa konal v rámci pražskej Letnej školy slovanských štúdií 
(1961); 35 rokov existencie letnej školy pod názvom Studia Academica Slovaca (1966); 
30. zväzok zborníka prednášok Studia Academica Slovaca (1972–2001).
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losti s týmto poslaním SAS-u sa prejavuje piata tvár profesora. Jozefa 
Mlacka, ktorý v rokoch 1992 – 2004 pôsobil vo funkcii riaditeľa letnej 
školy Studia Academica Slovaca. Riaditeľovanie preberá po prof. Jo-
zefovi Mistríkovi, ktorý stál na čele tejto inštitúcie 20 rokov a svojím 
novým ponímaním vzdelávania cudzincov rozšíril pôvodné zameranie 
letnej školy a dal jej zodpovedajúci medzinárodný charakter. Úlohou 
nového riaditeľa bolo udržať kontinuitu s tradičným poslaním SAS-u 
a zároveň funkčne využiť impulzy, ktoré ponúkal nový lingvodidaktic-
ký prístup i nové prostriedky komunikácie a informačné technológie. 
Jozefovi Mlackovi sa na tomto poste podarilo vyvážene skĺbiť tieto dve 
línie a  úspešný dovtedajší trend SAS-u ešte rozšíriť o  ďalšie žiadané 
aktivity a umocniť tak vnímanie letnej školy nielen v slovenskom aka-
demickom priestore, ale aj v  kontexte podobných medzinárodných 
podujatí. J. Mlacek sa od začiatku svojho pôsobenia snažil posilniť naj-
mä vzdelávaciu zložku, ktorá tvorí hlavnú náplň letnej školy a v tejto 
súvislosti došlo aj k  zmene názvu inštitúcie. Dovtedajší názov letný 
seminár slovenského jazyka a kultúry sa v záujme istej kompatibility 
s ostatnými zahraničnými podujatiami mení na letnú školu slovenské-
ho jazyka a kultúry (SAS 21,1992). 

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

S pôsobením J. Mlacka na riaditeľskom poste úzko súvisí jeho šiesta 
tvár zahŕňajúca editorskú a bohatú redaktorskú činnosť. Ako vedec-
ký redaktor a spolueditor zborníkov Studia Academica Slovaca 21–35 
v  súlade so zakladateľom zachovával tematickú pestrosť prednášok. 
Popri najbohatšie zastúpených textoch z  lingvistiky a  literárnej vedy 
pravidelne dával priestor témam z dejín, etnológie, politológie a kul-
túry. Frekventanti SAS ocenili predovšetkým úsilie organizátorov spá-
jať jednotlivé témy do blokov, a tak vytvárať podmienky na optimálny 
a  zároveň komplexnejší obraz o  prezentovanej téme, slúžiaci aj ako 
študijný materiál. Zásluhou prof. Mlacka sa v priebehu jeho vedenia 
spracovalo niekoľko tematických celkov, ktoré vyšli aj ako samostat-
ný separát. Pripomeňme aspoň série venované slovenským nárečiam 
(Z dialektológie východného Slovenska, 1997; Z dialektológie stredného 
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Slovenska, 1998; Z dialektológie západného Slovenska, 1999), tematické 
bloky venované lingvistike (Z vývinových tendencií zmien súčasnej slo-
venčiny, 2000), slovenskej literatúre (Slovenská literatúra v jedenástich 
interpretáciách, 2001), dejinám (Kapitolky zo slovenských dejín, 2002; 
Z dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, jej slovakistiky i jej 
letnej školy, 2001) a etnológii (Ľudová kultúra a jej premeny v 20. sto-
ročí, 2003).

Vďaka svojej manažérskej stratégii, ale najmä výbornej znalosti po-
trieb frekventantov, presadzoval odbornú spôsobilosť a erudovanosť 
prednášateľov i členov lektorského tímu. Za osobný prínos k rozvoju 
Studia Academia Slovaca mu pri príležitosti 40. výročia letnej školy 
(2004) minister školstva udelil Veľkú medailu Sv. Gorazda a rektor Uni-
verzity Komenského Zlatú medailu UK. K  tomuto oficiálnemu oce-
neniu sa dnes pripájajú všetci bývalí aj terajší spolupracovníci SAS-u  
z radov domácich aj zahraničných priaznivcov tejto prestížnej inštitú-
cie, ktorá pod rozvážnym vedením Jozefa Mlacka vo svete zviditeľňo-
vala slovenskú vedu a kultúru. Práve z jeho vlastnej iniciatívy i akcep-
táciou podnetov ostatných členov sasistického tímu letná škola SAS 
doteraz tvorivo nadväzuje na posolstvo jej zakladateľov a zároveň roz-
širuje ponuku o nové aktivity, aby čo najvýstižnejšie odrážala súčasný 
stav vedeckého bádania i metodických postupov, aby SAS bol tradičný, 
a pritom moderný a vždy aktuálny. 

K enumerácii Mlackovho tvarovania SAS-u a sasistov možno pri-
dať ešte výraznú črtu jeho osobnostného profilu, a to jeho kolegiálny 
a priateľský prístup s veľkým zmyslom pre sebareflexiu a potreby iných. 
Vďaka jeho príznačnej skromnosti a otvorenosti na pôde SAS-u vládlo 
úsilie o harmóniu,  zdravé národné sebavedomie a  interkultúrne po-
rozumenie. A práve tu sa zrkadlí siedma najtypickejšia tvár ľudského 
profilu Jozefa Mlacka – principiálnosť a vnímavosť k ľudskej inakosti. 
Sedem tvárí profesora Jozefa Mlacka, ktoré sme objavili a narátali počas 
jeho sasistickej kariéry má reálny základ v jeho tvorivých intenciách 
a v bohatej jazykovednej produkcii. 
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Príspevky Jozefa Mlacka publikované v zborníkoch  
Studia Academica Slovaca (3 – 48) v rokoch 1974 – 2019 

Frazeologická jednotka a jej hranice. SAS 3, 1974, s. 201 – 219. 
Frazeológia v slovenskej próze. SAS 6, 1977, s. 373 – 387.
Internacionálne jadro vo frazeologizmoch. SAS 9, 1980, s. 223 – 240. 
Príslovia a ich jazykové vlastnosti v slovenčine. SAS 10, 1981, s. 285 – 302.
Povrávky. SAS 11, 1982, s. 349 – 362.
Slovenské porekadlá. SAS 12, 1983, s. 357 – 371.
Nové tendencie v slovenskej frazeológii. SAS 14, 1985, s. 403 – 417. 
O dvoch slovenských koncepciách v klasifikácii štýlov. SAS 15, 1986, s. 331 

– 343. 
Slovenská frazeológia v Bernolákovom diele. SAS 16, 1987, s. 275 – 290. 
K aktualizácii frazeológie. SAS 17, 1988, s. 333 – 352. 
Jazykový úzus a takzvané vydavateľské úzy. SAS 18, 1989, s. 345 – 361.
Publicistická frazeológia v slovenčine. SAS 19, 1990, s. 223 – 239.
Frazeológia v prózach Mikuláša Šprinca. SAS 21, 1992, s. 93 – 103.
Pragmatické súvislosti vývinu prísloví a porekadiel. SAS 22, 1993, s. 153 – 166.
Otvorené miesta vo frazeologickom pojmosloví. SAS 23, 1994, s. 163 – 174.
Jazykovedné poznámky o jazykovom zákone. SAS 24, 1995, s. 119 – 126.
Popularizácia vedeckých poznatkov a popularizačný štýl. SAS 25, 1996, s. 134 

– 144.
Jazykoveda v dvadsiatich piatich zväzkoch zborníka Studia Academica Slova-

ca. SAS 25, 1996, s. 264 – 272. 
Príspevky k jazykovej charakteristike Slovenských prísloví, porekadiel a úslo-

ví A. P. Zátureckého. SAS 26, 1997, s. 229 – 268.
K štylistike náboženskej komunikačnej sféry a k jazyku súčasnej náboženskej 

piesne. SAS 27, 1998, s. 102 – 117.
Kategória slohového postupu v slovenskej štylistike. SAS 28, 1999, s. 137 – 153.
O stave slovenskej frazeológie v druhej polovici 20. storočia. SAS 29, 2000, s. 

310 – 326. 
Trinásť zastavení v  histórii slovenskej frazeológie a  paremiológie. SAS 30, 

2001, s. 138 – 173. 
Jubileá nejubilejného 37. ročníka letnej školy Studia Academica Slovaca. SAS 

30, 2001, s. 515 – 539.
Frazeológia a jej intertextové súvislosti. SAS 31, 2002, s. 148 – 160.
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Intertextovosť a štylistika. SAS 32, 2003, s. 90 – 109.
K tvarovým zvláštnostiam slov v slovenských frazémach. SAS 33, 2004, s. 132 

– 153.
Ako sa uplatňuje slovo vo frazeológii. SAS 34, 2005, s. 43 – 63.
Opozícia „svoje – cudzie“ v zrkadle slovenskej frazeológie. SAS 35, 2006,  

s. 43 – 60.
Intertextovosť a jej interpretácia v nitrianskej škole. SAS 37, 2008, s. 45 – 53.
K niektorým aspektom aktualizovania biblicky motivovaných frazém v súčas-

nej komunikácii. SAS 40, 2011, s. 201 – 211.
Voda v slovenskej frazeológii a frazeografii. SAS 42, 2013, s. 301 – 311. 
Remeslá, staršie profesie a spoločenské postavenia – ich premietnutie v slo-

venskej frazeológii. SAS 48, 2019, s. 170 – 182.
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AKO PROFESOR JÁN SABOL  
ODKRÝVAL SASISTOM ZVUKOVÚ STAVBU 
SLOVENČINY – V TEÓRII AJ V PRAXI

SAS je škola slovenčiny so slovenčinou na storaký spôsob ... 
Vždy inou a  neočakávanou, otvárajúcou svoje najjemnejšie, 
najrafinovanejšie zákutia. SAS pochopí len ten, kto ho zvnú-
tornene zažije. Nemožno ho robiť pragmaticky, ale len nezištne 
a úprimne... Sú to fascinujúce zážitky v kolektíve, ktorý obeta-
vo pracuje v mene „vyššieho princípu“.44

Uvedený citát je osobným vyznaním prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc., 
ktorý letnú školu slovenského jazyka a  kultúry Studia Academica 
Slovaca (SAS) sprevádza prakticky celý svoj profesijný život. Jeho sa-
sistická dráha sa začala v  roku 1970, keď sa stal členom lektorského 
zboru a odvtedy 40 rokov prichádza v auguste z metropoly východné-
ho Slovenska do Bratislavy a pomáha sasistom hľadať cestu k sloven-
čine i  slovenskej kultúre, pomáha im odklínať jazyk, pieseň i  báseň. 
Mnohotvárne účinkovanie J. Sabola na SAS-e, je symbiózou vedca  
– sprostredkovateľa lingvistického myslenia, zanieteného učiteľa – maj-
stra „školy slovenčiny so slovenčinou na storaký spôsob“. Ján Sabol 
odkrýva mnohostranný a mnohostrunný pohľad na jazykový systém 
i komunikáciu, berúc pritom do úvahy potreby zahraničných frekven-
tantov z blízkeho i vzdialeného sveta, ktorí si na letnej škole zdokona-
ľovali svoje znalosti slovenčiny45. Jeho zvnútornený prejav sa svojským 

44 SABOL, Ján: Skielka z mozaiky SASu. In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. Eds. J. 
Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Stimul 2004, s. 86.

45 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Ako profesor Ján Sabol odklínal sasistom jazyk, pieseň a bá-
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spôsobom pretavil do prednášok, no najmä do obsahu a  metodiky 
vedenia štylisticko-interpretačného seminára, kde zvyčajne mával 
skupinu zahraničných slovakistov, ktorých vedel nadchnúť a  svojím 
sugestívnym výkladom obratne previesť cez zákutia jazykovej teórie 
k rečovej praxi, od sprístupňovania univerzálnych princípov k štýlovej 
svojráznosti, zdôrazňujúc prepojenosť kognitívneho, komunikačného 
i estetického vnímania sveta. 

SLOVENČINA AKO MÉDIUM (AJ) OČAMI CUDZINCOV 

Štyri desiatky rokov J. Sabol nepretržite prezentoval sasistom ak-
tuálne výsledky nielen vlastného vedeckého bádania, ale so znalosťou 
veci posudzoval i problémové témy a otvorené otázky, s ktorými prie-
bežne zápasila slovenská lingvistická obec i používatelia jazyka. Svoje 
prednášky J. Sabol pravidelne s minimálnymi pauzami (1974 – 2009) 
publikuje na stránkach zborníka Studia Academica Slovaca, ktorý za-
čal vychádzať v roku 1972 a doteraz má na svojom sasistickom konte 
až 35 publikovaných vedeckých štúdií, čím sa stáva najplodnejším pri-
spievateľom v  doterajšej 38-ročnej histórii vydávania zborníka. Ako 
uvádza v svojom hodnotení jazykovedy v zborníkoch SAS J. Mlacek, 
viaceré zo štúdií J. Sabola boli príležitosťou na prvé predstavenie jeho 
osobitného prístupu k  čiastkovým otázkam slovenskej fonológie či 
morfonológie46. 

Témy publikovaných príspevkov v  jednotlivých ročníkoch série 
zborníkov SAS presahujú hranice lingvistiky. Hoci väčšina z  nich má 
všeobecnolingvistický základ, pretože v nich autor ponúka najnovšie 
výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti, predovšetkým v  oblasti 
zvukovej stavby slovenčiny, jeho príspevky publikované v rámci SASu 
predstavujú jazyk a svet videný očami bádateľa i používateľa slovenčiny 

seň. In: Studia Academica Slovaca 38. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : 
Univerzita Komenského, s. 19 – 28.

46 MLACEK, Jozef: Jazykoveda v dvadsiatich piatich zväzkoch zborníka Studia Acade-
mica Slovaca. In: Studia Academica Slovaca. 25. Red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 
1996, s. 270.
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ako materinského i ako cudzieho jazyka, a preto tvoria teoretickú bázu 
pre lingvistický opis slovenčiny pre cudzincov i našu didaktickú kon-
cepciu.47 Od začiatku svojho účinkovania sa tematicky jasne profiluje 
a cieľavedome sprístupňuje účastníkom letnej školy svoj výskum zvu-
kovej roviny jazyka, kde sa primárne zameriava na fonologický systém, 
analýzu prozodických vlastností slovenčiny, najprv všeobecne v štúdii 
z  roku 1976 predstavil sústavu suprasegmentálnych javov, neskôr  sa  
k nej v  80. rokoch znovu vracia, aby v  samostatných prácach hlbšie 
odkryl osobitosti kvantity (13, 1984) a prízvuku (15, 1986) v spisovnej 
slovenčine, ktoré sú neuralgickými bodmi pri osvojovaní slovenčiny 
ako cudzieho jazyka. 

Osobitne si všíma štruktúru slovenskej slabiky ako základnej ryt-
motvornej konštituenty, na ktorej demonštruje, že jazykové javy fun-
gujú v komunikácii úplne prirodzene. Slabiku vymedzuje ako „základ-
nú syntagmaticko-paradigmatickú fonotaktilnú a  fonicko-rytmickú 
jednotku s jedným vrcholom sonority, v ktorej sa manifestujú kontras-
tovosť a dištinktívne príznaky fonických prvkov a ktorá je nositeľom 
všetkých suprasegmentálnych javov (prozodém) príslušného jazyka“ 
48, pričom podčiarkuje jej „univerzálnosť“ a „komplexnosť“ zasahujúcu 
všetky úseky komunikačného aktu, a to artikulačnú, akustickú i per-
cepčnú zložku. Charakter slovenskej slabiky demonštruje na vhodne 
zvolených príkladoch, pričom jednotlivé zistenia zovšeobecňuje a zá-
roveň naznačuje postupnosť krokov pri vymedzovaní fonematického 
inventára na pozadí protikladu fonetickej a fonologickej abstrakcie. 

Svoje bádanie J. Sabol naplno rozvinul v syntetickej fonologickej 
teórii, ktorú sasistom predstavil v roku 1990 a opätovne v roku 1998 
so zreteľom na fonologickú typológiu (27/1998), o ktorú sa opierame 
aj pri opise slovenčiny z  pohľadu cudzincov. Teoretické východiská 
predstavené v jednotlivých štúdiách nie sú samoúčelné. Na pozadí in-
tralingválnych medzirovinných vzťahov sleduje súčinnosť fonologic-

47 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvisti-
ky. Bratislava: Stimul 2004.

48 SABOL, Ján: Slovenská slabika. In: Studia Academica Slovaca. 23. Red. J. Mlacek. 
Bratislava : Stimul 1994, s. 217.
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kej a  morfologickej roviny (5/1976) a  potvrdzuje, že vo vokalickom 
systéme slovenčiny prevládajú centrálne prvky. Vo viacerých štúdiách 
špecifikuje typy neutralizácií a alternácií v spisovnej slovenčine, kto-
ré spôsobujú „fonický“ rozptyl významových jazykových jednotiek49. 
Napriek formulovaným rozdielom už v príspevku o konsonantických 
alternáciách pri skloňovaní substantív (8, 1979) poukazuje na blízky 
vzťah neutralizácií a alternácií, ktorý vyplýva z dialektického zväzku 
zvuku a významu v jazyku50. Protiklad na báze kvantity zbližuje skupi-
nu segmentálnych a suprasegmentálnych prvkov, pretože sa uplatňuje 
ako dištinktívny. Fonologické uplatňovanie tohto protikladu sa v spi-
sovnej slovenčine reguluje osobitnou zákonitosťou – neutralizáciou 
kvantity, tzv. rytmickým krátením, ktorej sa autor venuje na viacerých 
miestach. Do série príspevkov z oblasti morfologickej typológie patrí 
aj pokus o vymedzenie časovacieho typu v slovenčine (9, 1980), kto-
rý predstavuje nový pohľad na interpretáciu a klasifikáciu formálnej 
štruktúry slovenského slovesa na základe hierarchicky diferencova-
ných vzťahov medzi základnými typmi a variantmi, čo je relevantné aj 
v našej lingvodidaktickej praxi. Ďalším závažným didaktickým a me-
todickým problémom, ktorým sa J. Sabol zaoberal v rámci programu 
letnej školy aj na stránkach zborníka SAS, je pravopis a formulovanie 
pravopisných princípov v slovenčine (7, 1978). Sasistom zdôvodňuje 
zmeny v kodifikácii a dynamiku pravopisných noriem a na príkladoch 
ilustruje ich fungovanie v praxi. O aktuálnych ortografických zmenách 
v spisovnom jazyku vedie besedy spolu s ďalšími odborníkmi, medzi 
ktorými boli aj autori kodifikačných príručiek. Podujatia mali za cieľ 
pomôcť frekventantom lepšie sa zorientovať v tejto citlivej problema-
tike súčasnej slovenčiny, aby vedeli riešiť prípadné problémy v súlade 
s kodifikovanou normou i jazykovým úzom. 

 

49 SABOL, Ján: Zvukové variácie významových jednotiek v slovenčine a češtine. In: Stu-
dia Academica Slovaca. 20. Red. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1991, s. 260.

50 SABOL, Ján: Konsonantické alternácie pri skloňovaní substantív. In: Studia Academi-
ca Slovaca. 8. Red. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1979, s. 392.
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MEDZI JAZYKOVEDOU A LITERÁRNOU VEDOU 

Svoju bádateľskú univerzálnosť potvrdzuje J. Sabol hľadaním inter-
disciplinárnych súvislostí medzi lingvistickým a literárnoteoretickým 
pohľadom, čo sa najvýraznejšie odzrkadľuje v tematicky zameraných 
blokoch o prepojení výskumu prozodického systému slovenčiny s vý-
vinom i výskumom slovenského verša, či korelácie významu a  tvaru 
v  slovenskej poézii, ktoré sa cyklicky objavujú v  jednotlivých roční-
koch (6, 1977, 12, 1983, 14, 1985, 17, 1988, 21, 1992). Práve verzológia 
a interpretácia slovenskej poézie, najmä básní M. Válka, tvorili jednu 
z dominánt Sabolovho lektorského pôsobenia na letnej škole, pričom 
osobitne z pohľadu lingvistu rozoberá hviezdoslavovský verš vo vývine 
slovenskej poézie (30/2001) a opätovne sa k nemu vracia v priesečníku 
vzťahov romantickej a realistickej balady pri príležitosti 160. výročia 
narodenia P. O. Hviezdoslava (38, 2009).

Pri príležitosti 150. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny v sa-
mostatnom príspevku si všíma koreláciu komunikatívnosti a kognitív-
nosti v jazyku štúrovskej generácie (22, 1993) a svoju novšiu orientáciu 
na semiotiku premietol do lingvisticko-semiotických pohľadov na bib-
lické texty (31, 2002). 

V  rámci literárno-teoretických exkurzov J. Sabol hľadá jazykové 
a kompozičné osobitosti slovenskej ľudovej rozprávky, ktorú považuje 
za „žánrovo univerzálny výtvor“, keďže v nej prevláda epické tkanivo, 
avšak sú tu výrazne prítomné aj lyrické prvky a zároveň aj dramatická 
konfliktnosť 51. Bližšie sa zameral na opozíciu epickosť – lyrickosť a sig-
nály jej vyjadrenia naznačuje aj prostredníctvom frekvencie jednotli-
vých slovných druhov, pričom podčiarkuje dejovosť, opretú o kategó-
riu pohybu, zvýraznenú opakovaním výrazov a gradáciou. Rozprávka 
„svojím prienikom do symbolu a  mýtu vlastne odhaľovala bytostné 
pozadie umeleckej literatúry“ a poznačila najmä modernú slovenskú 
prózu. Rozprávka a  pieseň tvoria podľa J. Sabola jazykovo-filozofic-

51 SABOL, Ján: Jazykové a kompozičné osobitosti slovenskej ľudovej rozprávky. In: Stu-
dia Academica Slovaca. 20. Red. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1991, s. 250.
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ké univerzum 52, ktoré počas svojej sasistickej kariéry uchopil nielen 
teoreticky, ale v  jeho podaní (vedeckých textoch, na prednáškach aj 
pri autentickej interpretácii) naozaj žijú a  dokumentujú etnokultúr-
nu tradíciu, tematickú a výrazovú pestrosť i vývinovú dynamiku, čo 
je dôkazom  životaschopnosti týchto žánrov aj v  kultúre moderného 
Slovenska. 

OD SLOVENSKOSTI K MEDZIKULTÚRNEMU DIALÓGU 

Slovom, ale najmä prostredníctvom piesne J. Sabol pomáhal sasis-
tom „odklínať“ bohatú slovenskú ľudovú kultúru a cez ňu lepšie chá-
pať historické súvislosti i súčasné ambície Slovákov, aby nás svet lepšie 
poznal, ale zároveň necháva si otvorené dvere pre poznávanie iných 
kultúr a národnej mentality účastníkov letnej školy, necháva zaznieť 
jazykovej inakosti i kultúrnej rozmanitosti, aby sasistov nakoniec spo-
jil do jednotného komunikačného súzvuku. Aj vďaka univerzálnosti 
účinkovania J. Sabola sa naplno rozvinul svojrázny sasistický duch 
a  priateľská spolupatričnosť členov organizačného tímu, lektorského 
zboru i  samotných účastníkov z  celého sveta, pretože pomáhal zdo-
lávať úskalia pri napĺňaní jednotlivých zámerov letnej školy a  ľahšie 
uvádzať do života tézu „od dorozumievania k porozumeniu“, teda na 
pozadí medzijazykovej konfrontácie permanentne rozvíjať medzikul-
túrny dialóg. Toto snaženie poznačilo všetky Sabolove aktivity, ale azda 
najvýraznejšie sa prejavilo v príprave a realizácii tradičného multikul-
túrneho večera Sami sebe, ktorý je typickou ukážkou úsilia o vzájomné 
porozumenie všetkých aktérov aktuálneho ročníka. Zásluhou J. Sabo-
la, ktorý dodnes sprevádza sasistov na svojej harmonike, sa slovenská, 
nielen ľudová, pieseň stáva neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho 
programu sasistov a odchádza s nimi do sveta. Práve jeho interpretač-
né umenie oslovilo azda najviacej sasistov, pretože piesňou sa prekoná-
vali jazykové a medzikultúrne bariéry či vekové rozdiely. Pieseň sa stá-
va médiom vzájomného zbližovania i objavovania slovenskosti hlbším 

52 tamže, s. 255.
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prienikom do myslenia a cítenia Slovákov, do tajov slovenskej duše. Za 
zvukov harmoniky sa sasisti ľahšie zoznamujú s piesňovým reperto-
árom, ktorý bol starostlivo pripravovaný, nacvičovaný a vydávaný vo 
vlastných spevníčkoch, ktoré frekventantom slúžili ako učebný materi-
ál. Osobitná pozornosť sa venovala výberu vhodných textov a melódií, 
aby pieseň slúžila na poznávanie jazyka a reálií a zároveň bola kľúčom 
na odkrývanie slovenskej mentality i  regionálnych lingvokultúrnych 
zvláštností. Dôležitú didaktickú funkciu plnil najmä spoločný spev 
piesní i  Sabolov komentár k  obsahu či k  použitým výrazovým pro-
striedkom interpretovaných piesní. Tak si účastníci každého ročníka 
osvojili typické lyrické piesne ľúbostné i uspávanky, svadobné piesne 
i trávnice či zbojnícke piesne a balady z východného, stredného a zá-
padného Slovenska a spolu s melódiou mohli sledovať jednak nárečové 
slová a regionálne idioetnické prvky vyjadrené prostredníctvom špeci-
fických pomenovaní etnoreálií, jednak precvičovať použité gramatické 
tvary a spojenia, čo viedlo k ľahšiemu zapamätaniu príslušných jazy-
kových javov. Mnohé piesne sa tešili mimoriadnej obľube, dostali sa do 
základného repertoáru a často plnili funkciu akejsi hymny SAS-u, kto-
rá sa spievala pri všetkých príležitostiach, často aj s vlastnými slovami 
vytvorenými počas letnej školy. Takýto status počas doterajšej histórie 
získali viaceré piesne, azda najčastejšie sa nácvikoch a na exkurziách 
spievali Tancuj, tancuj, vykrúcaj, A ja taka čarna, A okolo Levoče, Na 
Orave dobre, Po nábreží koník beží, Ešte si ja, Ej, čože som porobil, Na tej 
Detve, A od Prešova, Trenčianske hodiny, Jeden, dva, tri a pod. Spoločné 
popoludnia či večery so slovenskou piesňou majú doteraz etnokultúr-
ny a zároveň multikultúrny ráz, pretože vytvárajú svojráznu harmóniu 
v rozmanitosti v podaní medzinárodnej sasistickej rodiny. 

J. Sabol sa spolupodieľa na tvorbe dobrej povesti našej inštitúcie 
i  jeho výrazných osobností. Pri príležitosti životného jubilea Jozefa 
Mistríka, dlhoročného riaditeľa SAS-u, ako spoluautor hodnotí jeho 
jazykovedné dielo (10, 1981) a pri storočnici narodenia akademika Ľu-
dovíta Nováka zasa rozkrýva hlavné princípy vedeckého uvažovania 
tejto významnej osobnosti, nielen v intenciách jazykovedy (37, 2008). 
Svoj zmysel pre uchovanie tradície i jeho vlastná tvorivosť sa prejavili 
počas vedenia záznamov z jednotlivých ročníkov v kronike letnej ško-
ly, ktorá funguje od roku 1972 a odvtedy sa v nej zachytávajú všetky 
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udalosti a komentáre spolupracovníkov SAS i účastníkov daného roč-
níka53.

Ak chceme bilancovať vedecký prínos profesora Jána Sabola pre 
Studia Academica Slovaca, osobitne treba vyzdvihnúť osobnostné črty, 
pretože prirodzenou súčasťou všetkých jeho dotykov so SAS-om a sa-
sistami bola jeho spontánnosť, bezprostrednosť či interpretačná auten-
tickosť, čím si získal svojich poslucháčov i kolegov. Svojou vnímavos-
ťou k potrebám iných a silným národným i sociálnym cítením, ktoré 
sa snúbilo s úsilím o medzikultúrne porozumenie dokázal príťažlivo 
skĺbiť svoj vedecký obzor so životnými skúsenosťami a využiť svoj blíz-
ky vzťah k slovenskej kultúre a prírode na obohatenie vzdelávacieho 
programu a rozšírenie obzoru zahraničných frekventantov. Ako dlho-
ročný člen Vedeckého grémia SAS a Redakčnej rady zborníka SAS sa 
aktívne zapojil do odbornej prípravy lektorov slovenčiny ako cudzieho 
jazyka, ktorým na spoločných stretnutiach prezentoval aktuálne témy 
slovenskej lingvistiky a objasňoval postoje lingvistickej obce i reakcie 
používateľov jazyka. Intenzívnym účinkovaním na SAS-e i prednáško-
vou činnosťou na univerzitách v zahraničí sa priamo podieľa na rozvoji 
zahraničnej slovakistiky a zároveň na vedeckej príprave zahraničných 
slovakistov. 

Za účinkovanie na SAS-e, za vedecký prínos, pedagogické pôsobe-
nie na letnej škole i rozvoj slovakistiky vo svete bol profesor Ján Sabol 
v roku 2004 ocenený Zlatou medailou Univerzity Komenského a pri 
príležitosti 45. výročia SAS-u mu minister školstva SR na návrh ve-
denia SAS v auguste 2009 udelil Veľkú medailu sv. Gorazda, ktorá je 
rezortným ocenením práce významného vedca a zanieteného propa-
gátora slovacík vo svete. 

53 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Studia Academica Slovaca-harmónia tradície a modernos-
ti. In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. Bratislava : 2004, s. 50. 



81

PREDNÁŠATELIA A LEKTORI

Príspevky Jána Sabola publikované v zborníkoch Studia Academica 
Slovaca (3 – 44) v rokoch 1974 – 2015

Typy neutralizácií v slovenskom fonologickom systéme. SAS 3, 1974, s. 405 
– 417.

Sústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčiny. SAS 4, 1975 s. 373 
– 393.

Súčinnosť fonologickej a  morfologickej roviny spisovnej slovenčiny. SAS 5, 
1976, s. 421 – 449.

Prozodický systém slovenčiny a slovenský verš. SAS 6, 1977, s. 491 – 515. 
Pravopisné princípy v slovenčine. SAS 7, 1978a, s. 485 – 498.
Z frekvenčného výskumu zvukovej sústavy slovenčiny. SAS 7, 1978b, s. 499 

– 511. 
Konsonantické alternácie pri skloňovaní substantív. SAS 8, 1979, s. 389 – 406.
Vymedzenie časovacieho typu v slovenčine. SAS 9,1980, s. 339 – 352.
Teoretické východiská slovenskej fonológie. SAS 10, 1981, s. 393 – 402.
Jazykovedné dielo Jozefa Mistríka (spoluautor Šimon Ondruš). SAS 10, 1981, 

s. 23 – 32.
Vokalické a  konsonantické alternácie v  spisovnej slovenčine. SAS 11,1982,  

s. 471 – 485.
K metodologickým otázkam výskumu slovenského verša. SAS 12, 1983, s. 437 

– 455.
Kvantita v spisovnej slovenčine. SAS 13, 1984, s. 511 – 533.
Vývin slovenského verša. SAS 14, 1985, s. 451 – 485. 
Prízvuk v slovenčine. SAS 15, 1986, s. 391 – 412.
Fonologický systém slovenčiny. SAS 16, 1987, s. 357 – 384.
Význam a tvary slovenskej poézii. SAS 17, 1988, s. 403 – 418.
Syntetická fonologická teória a výskum zvukovej stavby slovenčiny. SAS 19, 

1990, s. 321 – 331. 
Jazykové a kompozičné osobitosti slovenskej ľudovej rozprávky. SAS 20, 1991, 

s. 249 – 257.
Zvukové variácie významových jednotiek v  slovenčine a  češtine. SAS 20, 

1991, s. 259 – 268.
Z teoretických výskumov verša. SAS 21, 1992, s. 119 – 127.
Komunikatívnosť a kognitívnosť v jazyku štúrovskej generácie. SAS 22, 1993, 

s. 200 – 208.



82

TVÁRE SLOVENSKEJ LINGVISTIKY V ZRKADLE STUDIA ACADEMICA SLOVACA  

Slovenská slabika. SAS 23, 1994, s. 214 – 224.
Grafické a fonické sústavy. SAS 24, 1995, s. 159 – 163.
Fonetický a fonologický aspekt hodnotenia zvukových javov slovenčiny. SAS 

25, 1996, s. 183 – 188.
Dynamika fonickej sústavy slovenčiny v  ostatných desaťročiach. SAS 26, 

1997, s. 137 – 147.
Syntetická fonologická teória a fonologická typológia. SAS 27, 1998, s. 141 – 

148.
Fonologické signály v ortoepickej praxi. SAS 29, 2000, s. 259 – 276.
Hviezdoslavovský verš vo vývine slovenskej poézie. SAS 30, 2001, s. 242 – 259.
Lingvisticko-semiotické pohľady na biblické texty. SAS 31, 2002, s. 198 – 207.
Prozodická štruktúra slovenského slova. SAS 32, 2003, s. 63 – 74.
Metamorfózy kvantity v spisovnej slovenčine. SAS 33, 2004, s. 183 – 203.
Symetria a asymetria rytmotvorných prvkov. SAS 36, 2007, s. 121 – 126.
Jazykovedné dielo akademika Ľudovíta Nováka. SAS 37, 2008, s. 77 – 88.
Hviezdoslavov verš v priesečníku vzťahov romantickej a  realistickej balady. 

SAS 38, 2009, s. 279 – 288.
K problematike vzťahu poézie a prózy. SAS 41, 2012, s. 225 – 332. 
Fonologické, morfologické a  morfonologické typologické črty slovenčiny 

(ako cudzieho jazyka). SAS 44, 2015, s. 252 – 265.
SABOL, Ján – SABOLOVÁ, Oľga: K problematike kontinuálnosti motívu 

v slovenskej próze. SAS 31, 2002, s. 208 – 219.
SABOL, Ján – SABOLOVÁ, Oľga: Jazykovo-estetické parametre prózy Sta-

nislava Rakúsa. SAS 39, 2010, s. 189 – 206.
SABOL, Ján – SABOLOVÁ, Oľga: Fonologické podnety výskumu protikladu 

a kontrastu v umeleckom texte. SAS 40, 2011, s. 259 – 265.



83

PREDNÁŠATELIA A LEKTORI

AKO PROFESOR JURAJ DOLNÍK  
PROFILOVAL LINGVOKULTÚRNU KONCEPCIU 
SLOVENČINY PRE CUDZINCOV 

     

„Jazyk funguje aj ako kultúrotvorné médium, čiže ako prostrie-
dok na vytváranie mentálnej a  sociálnej kultúry. Mentálnu 
kultúru (vymedzovanú v  duchu kultúrnej antropológie) tvo-
ria idey, hodnoty a konvencie, ktoré určujú ich zobrazovanie 
a používanie (označujú sa ako mentefakty v protiklade k ar-
tefaktom). Jazyk funguje ako konštitučné médium mentálnej 
kultúry na základe toho, že do zmocňovania sa sveta človekom 
vstupuje ako interpretačný sprostredkovač: životnou realitou 
človeka je svet ako jazykovointerpretačný produkt“ 54.

Medzi aktívnych spolupracovníkov Studia Academica Slovaca nespor-
ne patrí prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (1942), ktorý od roku 1986 
doteraz pôsobí v  úlohe prednášateľa, pravidelného prispievateľa do 
zborníka prednášok, je členom jeho redakčnej rady i vedeckého gré-
mia SAS. Svoju sasovskú kariéru však začínal ako lektor, keď v rokoch 
1988 a  1989 viedol lingvisticky orientovanú skupinu zahraničných 
slovakistov. Okrem toho sa pravidelne zúčastňuje na odborno-meto-
dických seminároch organizovaných pre lektorov slovenského jazyka 
a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí, aby im predstavil 
najnovšie trendy v lingvistike a spolu s nimi uvažoval o sprístupňovaní  
 

54 DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra – spoločnosť. (Výskumný program v sloven-
skom kultúrnom prostredí). In: Studia Academica Slovaca. 40. Eds. J. Pekarovičová 
– M. Vojtech – E. Španová. Bratislava : 2011, s. 87 – 100. 
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jej výsledkov zahraničným slovakistom v duchu svojej lingvokultúrnej 
koncepcie55. 

Na svojom sasistickom konte má profesor J. Dolník tridsaťdva pred-
nášok publikovaných v zborníkoch SAS (1986 – 2019), čím sa zapísal 
medzi najproduktívnejších autorov. Začínal prednáškou o paronymách 
v  slovenčine a  ich štylistickom využití, ktorou uvádza blok štúdií ve-
novaný najmä lexikálnej zásobe slovenčiny. Vo svojich vystúpeniach 
hľadá prepojenie medzi teoreticko-lingvistickým a  pragmaticko-ko-
munikačným prístupom k  skúmaniu a  hodnoteniu jazyka v  širších 
súvislostiach. J. Dolník vedie svoje prednášky ako dialóg s účastníkmi, 
odkrýva mnohostranný pohľad na jazykový systém i  komunikáciu, 
berúc pritom do úvahy potreby zahraničných frekventantov z blízke-
ho i vzdialeného sveta, ktorí si so znalosťou jazyka rozširujú databázu 
slovenských kultúrnych reálií. Predkladá im svoju lingvokultúrnu kon-
cepciu nevynímajúc ani problematiku sprístupňovania i  osvojovania 
slovenčiny ako cudzieho jazyka56. Jedným z  najvýraznejších vkladov 
v jeho databáze sú štúdie zamerané na špecifikáciu a interpretáciu jazy-
kovokultúrnych a jazykovopolitických aspektov57 na pozadí európskej 
jazykovej politiky. V niekoľkých článkoch aj v samostatnej monografii 
predstavil sasistom teóriu spisovného jazyka58 so zreteľom na výklad 
a hodnotenie jednotlivých javov a ich uplatňovanie v jazykovej praxi 
z pohľadu nositeľov a používateľov jazyka, ale aj z pohľadu kodifikácie 
a kodifikátora. Sasistom ponúka výsledky svojho vedeckého bádania 
a predstavuje aktuálne smerovanie slovenskej lingvistiky aj poukáza-

55 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk na pozadí pragmalingvistiky Ju-
raja Dolníka. In: Philologica LVI. Ed. P. Žigo. Bratislava : Univerzita Komenského 
2003, s. 91 – 98; Lingvokultúrna koncepcia slovenčiny ako cudzieho jazyka na pozadí 
teórie profesora Juraja Dolníka. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Eds. O. Or-
goňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Múziková – Z. Popovičová Sedláčková. 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 523 – 532. 

56 DOLNÍK, Juraj: Gramatika slovenčiny pre vyučovanie cudzincov. In: Studia Acade-
mica Slovaca. 22. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 1993, s. 62 – 70;  

57 DOLNÍK, Juraj: Jazyková politika a európska integrácia. In: Studia Academica Slova-
ca. 32. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 2003, s. 180 – 191.  

58 DOLNÍK, Juraj: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava : Stimul 2007. 
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ním na jej problémy prejavujúce sa v odlišných postojoch najmä k otáz-
kam jazykovej kultúry a jazykovej praxe. So znalosťou situácie vykladá 
jazykový systém slovenčiny na pozadí sociálnych premien, reflektujúc 
dynamické tendencie zo strany používateľov spisovnej slovenčiny. Vo 
svojich príspevkoch si v ostatnom čase všíma otázky xenoslovakistiky 
so zreteľom na špecifikáciu cudzosti v slovenčine aj vo vzťahu k českým 
a maďarským prvkom59. J. Dolník sa venuje aj novším témam jazykové-
ho manažmentu, nevynímajúc hodnotenie pragmatických jazykových 
problémov v  protiklade k  pseudoproblémom, ktoré sa premietajú do 
jazykovej teórie i  komunikačnej praxe60. Spolunažívanie jazykového 
citu a jazykového umu vo vnútornom svete používateľa prirodzeného 
jazyka na príklade jazykového správania súčasných nositeľov spisovnej 
slovenčiny je predmetom najnovšej štúdie jazykový cit a um Slovákov 
(Dolník, 2019, s. 13). Výstupy profesora Juraja Dolníka sa premietajú 
do lektorskej praxe a tvoria teoretickú bázu pre lingvistický opis slo-
venčiny pre cudzincov i našu lingvodidaktickú koncepciu. 

LINGVODIDAKTICKÉ ŠPECIFIKÁ

V lingvodidaktickej literatúre sa nastoľuje principiálna otázka, ako 
predstaviť cudzincovi slovenčinu tak, aby čo najrýchlejšie získal komu-
nikačnú kompetenciu a naučené vedomosti vedel správne uplatniť v re-
čovej praxi. Odlišná je predovšetkým východisková znalosť jazyka ako 
prostriedku komunikácie, čo sa zákonite musí premietnuť v prístupe 
k opisu jazykového systému (metajazyk), ako aj v procese osvojovania 
cieľových zručností (komunikácia). Kým vyučovanie materinského ja-
zyka je orientované na používateľa, ktorý už ovláda svoj jazyk ako do-

59 DOLNÍK, Juraj: Čeština ako necudzí jazyk v slovenskom prostredí. In: Studia Aca-
demica Slovaca. 42. Eds. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Stimul 2013,  
s. 127 – 138; DOLNÍK, Juraj: Cudzosť v slovenskom prostredí. In: Studia Academica 
Slovaca. 43. Ed. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava : Stimul 2014, s. 179 – 195.  

60 DOLNÍK, Juraj: Spisovný jazyk v sociálnom živote Slovákov (46, 2017, s. 38 – 54);  
K jazykovým problémom Slovákov (47, 2018, s. 185 – 207); Jazykový cit a um Slová-
kov. (48, 2019, s. 13 – 27).
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rozumievací prostriedok, adept vyučovania cudzieho jazyka zvyčajne 
nedisponuje touto schopnosťou, a preto ťažisko jazykovej prípravy sa 
zvyčajne presúva na získanie komunikačnej kompetencie. Keďže pod-
statu komunikačnej kompetencie netvoria len lingvistické znalosti, ale 
jej nevyhnutnou súčasťou podľa J. Dolníka (1999) sú aj znalosti o svete 
alebo sociálne znalosti vzťahujúce sa na schopnosť používateľa jazyka 
(v našom prípade cudzinca), nevyhnutným predpokladom úspešnej 
komunikácie je získanie lingvokultúrnej či sociokultúrnej kompeten-
cie. Ide teda o  schopnosť identifikovať, ktoré sociálne a  lingvistické 
znalosti sú v danej komunikačnej situácii relevantné. Aj keď J. Dolník 
vo svojich prácach uvažuje hlavne v  intenciách osvojovania a použí-
vania prirodzeného jazyka, „niektoré závery sa dajú analogicky uplat-
niť aj pre oblasť osvojovania slovenčiny ako cudzieho jazyka, pravda, 
pri zohľadnení lingvodidaktických špecifík prezentácie gramatických 
a sociálnych znalostí cudzincom“ (Pekarovičová, 2003). Azda najviac 
sa tento diferencovaný prístup prejavuje v  súvise so zavedením kľú-
čového pojmu bezznalostná gramatická dispozícia. Kým pri výučbe 
slovenčiny ako materinského jazyka táto dispozícia je východiskovým 
stavom, pri jej sprostredkúvaní ako cudzieho jazyka je ideálnym cieľo-
vým stavom. J. Dolník (2016) porovnáva stratégiu výučby slovenčiny 
ako materinského jazyka s jej sprístupňovaním cudzincom.„Kam sme-
ruje stratégia sprostredkúvania gramatiky slovenčiny ako cudzieho ja-
zyka, tam je východisková báza jej výučby ako materinského jazyka. 
Otázka je, kam môže smerovať stratégia tejto výučby“61. 

V  tejto súvislosti vystupuje do popredia pokus o pomenovanie 
a  vymedzenie spektra problémov zameraných na stratégiu výberu, 
spracovanie a  metodiku sprístupňovania relevantných lingvistických 
informácií so zreteľom na súčasné tendencie i históriu jazyka tak, aby 

61 DOLNÍK, Juraj: Slovenčina ako materinský vs. cudzí jazyk. In: Slovenčina (nielen) ako 
cudzí jazyk v súvislostiach. Eds. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2016, s. 21. V duchu autorovho výkladu „môže byť zameraná na kulti-
vovanie ovládania gramatických pravidiel v ich praktickej modalite aj na sprostred-
kúvanie gramatických pravidiel v  ich racionálnej modalite“. A práve tu nachádza J. 
Dolník na jednej strane zhodu medzi výučbou materinského a cudzieho jazyka, avšak 
z hľadiska stratégie výučby materinského jazyka ide o kritický bod (J. Dolník, 2016).
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sa stali dobrým základom etnojazykového vedomia frekventantov na 
jednej strane a zároveň ich viedli k aktívnemu a  tvorivému prístupu 
k (osvojovanému) jazyku a jeho praktickému uplatneniu v komuniká-
cii. Táto požiadavka sa prejavuje tak v oblasti receptívneho vnímania, 
ako aj pri produkcii rečového prejavu, pričom dominujú otázky jazyko-
vej správnosti a jazykovej kultúry, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na 
používanie jazyka v praxi. Avšak lingvodidaktická koncepcia slovenči-
ny pre cudzincov musí rešpektovať širšie zameranie jazykového vzde-
lávania smerujúceho od uplatňovania jazykovo-kultúrnych aspektov 
k  recepcii jazykovokultúrnych špecifík predstavených aj v  ideálnom 
koncepte bezznalostnej gramatickej dispozície, kde sa z hľadiska prak-
tického uplatnenia do istej miery stiera diferencovanosť pohľadu na 
materinský jazyk a osvojovaný cudzí či druhý jazyk. 

Naznačená oblasť jazykového stvárňovania a jazykového správania 
je predmetom etnolingvistiky, ktorá sa orientuje na uchopenie súvis-
lostí a  spojenia jazyka a  kultúry a  poznania mentality jej nositeľov, 
ich spôsobu konceptualizácie sveta zachyteného v jazyku. Operuje sa 
tu s pojmom stereotypu a  jazykového (jazykovo-kultúrneho) obrazu 
sveta podriadeného v  diskurze intencionálnemu profilovaniu (Bart-
miński, 2006). V našom prípade etnolingvistický pohľad predstavuje 
jednak bázu univerzálnych lingvoreálií, ktoré sú spoločné pre (stre-
do)európsky či slovanský makroareál, jednak postupne sa vyčleňujúce 
špecifické slovenské lingvoreálie ako výsledok etnogenézy slovenského 
národa. V tomto zmysle sa jazykové správanie a jazykové hodnotenie 
reflektujú na pozadí etnojazykového a  etnokultúrneho povedomia 
formovaného primárnou / dominantnou kultúrou a primárnym / do-
minantným jazykom (Dolník, 2007). Etnojazykové povedomie je za-
ložené na neuvedomovaných jazykových znalostiach, ktoré vytvárajú 
spoločný jazyk a ktoré tvoria jeden z komponentov etnickej solidari-
ty62. Jazyk je prostriedkom na vytváranie mentálnej a sociálnej kultúry, 

62 Podľa J. Dolníka (2007) špecifickým sprievodným príznakom slovenského etnoja-
zykového povedomia sú jazykové znalosti češtiny, ktoré sú určené prirodzeným 
pasívnym ovládaním tohto jazyka následkom kontaktu slovenčiny s češtinou ako 
blízkopríbuzným jazykom. Bezprostredný kontakt obyvateľstva s češtinou a ma-
ďarčinou bol externým stimulom, ktorý aktivizoval jazykové (a vôbec etnické) se-



88

TVÁRE SLOVENSKEJ LINGVISTIKY V ZRKADLE STUDIA ACADEMICA SLOVACA  

pričom mentálnu kultúru v duchu kultúrnej antropológie tvoria idey, 
hodnoty a konvencie, ktoré J. Dolník (2010) označuje ako mentefakty 
fungujúce v protiklade k artefaktom. S ich realizáciou súvisia konven-
cie, ktoré usmerňujú používanie týchto faktov. Osobitnú úlohu zohrá-
va konštitučná rola jazyka pôsobiaca v oblasti sociálnej kultúry. Zák-
ladom sú inštitúcie, ktorých štruktúra je určená konaním a správaním 
jednotlivcov i charakterom vzájomných vzťahov. Inštitúcia predstavuje 
štandardizáciu myslenia, hovorenia a  konania jednotlivcov  fungujúc 
ako smernica pre jednotlivcov. Jazyk ako kultúrotvorný fenomén sa 
prejavuje v  sociálnej interakcii pri formovaní diskurzov a ustaľovaní 
rituálov, stereotypov a predsudkov (Dolník, 2011, s. 96).

ŠPECIFIKÁCIA LINGVOKULTURÉM

Keďže cieľom lingvokultúrne orientovanej koncepcie je sledovať 
práve jazykovú realizáciu kultúrnych reálií, pracujeme s  termínom 
(lingvo)kulturéma. Podľa O. Orgoňovej a  J. Dolníka (2011) možno 
chápať kulturémy ako „materiálne alebo duchovné kultúrne symboly 
a morálne hodnoty každodenného života“, ktoré sú vnímané diferen-
covane v súlade so sociálnou stratifikáciou nositeľov daného jazyka. 
„V  transkultúrnom priestore potom kulturémy, ktoré sú považované 
v národnom kolektívnom vedomí za relevantné či (proto)typické, majú 
v iných kultúrne bližších či vzdialenejších národných spoločenstvách 
graduálne odstupňované diferencie na úrovni zmyslu či kultúrnej plat-
nosti“ (tamže, s. 122). Na pozadí týchto vzorov sa posudzuje a regu-
luje vlastné a nie vlastné, teda cudzie správanie, prameniace z etno-
kultúrnych a historickosociálnych odlišností zakódovaných v jazyku a 
prejavujúcich sa kultovými a rituálovými zvláštnosťami východiskovej  
a cieľovej kultúry. Lingvokulturéma je súčasťou jazykového obrazu sveta  
a zahŕňa všetky formy vnímania, myslenia, hodnotenia, konania a sprá-
vania, ktoré väčšina príslušníkov určitej kultúry považuje za normálne, 

baidentifikačné reakcie smerujúce k vyhraneniu slovenského jazykového (a vôbec 
etnického a neskôr národného) povedomia a vedomia (Dolník, 2007, s. 124.).
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samozrejmé, typické (Pekarovičová, 2015). V lingvokulturologickej li-
teratúre možno evidovať rozličné špecifikácie jazykového obrazu sveta 
i  jeho komponentov so zreteľom na jazykové stvárnenie reality. Nie 
všetci bádatelia sa však s týmto názorom stotožňujú. N. Mechkovskaya 
(2010) považuje zaradenie paremiológie, mýtov či rituálov do rámca 
jazykového obrazu sveta za problematické, pretože sprostredkúvajú 
takzvaný naivný obraz sveta. V našom ponímaní sa opierame o kla-
sickú interpretáciu lingvokulturémy, ktorá zahŕňa aj koncepty každo-
denného poznania zakomponované v paremiologickom a frazeologic-
kom fonde, ako aj stereotypy motivované etnocentrickým a  súčasne 
antropocentrickým vnímaním formujúcim sa v kolektívnom vedomí 
nositeľov jazyka prostredníctvom upevňovania, zovšeobecňovania  
a kondenzácie jazykových významov a kategórií. Jazykový obraz sveta 
a jeho koncepty predstavujú potom koncentrovanú schému kľúčových 
znalostí a vzorcov správania, ktoré sú vyjadrené v jazyku. Takýto súbor 
modelov jazykového správania je podľa etnolingvisticky orientovanej 
teórie J. Bartmińského (2007) závislý od systému hodnôt (či už otvore-
ného alebo skrytého), keďže práve ony sú meradlom axiologickej hie-
rarchizácie, a tak sprostredkúvajú princípy nazerania na svet. Hodnoty 
ovládajú videnie skutočnosti, sú „činiteľom, ktorý integruje elementy 
obrazu sveta ukotveného v tradícii a fungujúceho v istom spoločen-
skom okruhu. V konečnom dôsledku hodnoty vytvárajú kultúrnu  
a sociálnu identitu nositeľa jazyka“ (Bartmiński, 2007). 

V súlade s antropologicky zameranou lingvokultúrnou typológiou 
J. Dolníka (2010) možno pre naše potreby vymedziť kultúrny obraz 
sveta, ktorý sa vzťahuje „na fakty sociálnej, materiálnej a mentálnej 
kultúry“, vnímané ako kultúrne fakty. Tieto kultúrne fakty radí au-
tor medzi lingvokulturémy, ktoré rozdeľuje na artefakty, kam patria 
predmety a  javy materiálnej kultúry, mentefakty zahŕňajúce mentál-
ne správanie nositeľov kultúry so špecifickými rituálmi či stereotypmi 
a na sociofakty vyjadrujúce sociálne vzťahy, ich vzájomné usporiada-
nie a štruktúru. V interkultúrnom kontakte sa osobitným spôsobom 
registrujú najmä etnokulturémy, ktoré sú dôležitými ukazovateľmi du-
cha národa. V úlohe kohézneho činiteľa tu pôsobí kultúrna pamäť, na 
základe ktorej sa jednotlivci identifikujú ako národ, v nej „je uložený 
stabilný súbor obsahov a potenciálnych významov, ktoré interpretujú, 
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aktualizujú a dávajú do kontinuity zaangažovaní jednotlivci“ (Dolník, 
2010, s. 83). Na rozdiel od komunikačnej či generačnej pamäte, kto-
rej obsah je premenlivý, závislý od jedinečnosti jej nositeľov, od ich 
skúsenosti či interpretácie sveta, kultúrna pamäť je inštitucionalizova-
ným, pevne ukotveným pojmom. V tomto duchu je napr. autostereo-
typ holubičí národ, s ktorým sa stotožňujú Slováci, zvyčajne výsledkom 
analógie, resp. reprodukcie kultúrnej identity. To znamená, že nie je 
podstatné, či je autostereotyp založený na pravde, či sa reálna história 
národa stotožňuje s tvrdeniami o národe zhmotnenými v stereotypoch 
a mýtoch, ale podstatné je, čo znamená pre členov spoločenstva, ktoré 
sa s týmto autostereotypom stotožňuje. Samozrejme, reflexívne uvažo-
vanie o stereotype pomáha sa zorientovať najmä vtedy, keď ho členovia 
spoločenstva neposudzujú kriticky, ale považujú ho za prejav etnoi-
dentity, ktorý je súčasťou národnej kultúry. 

Uvažovanie o národnom charaktere má rozličné kontúry. Napríklad 
analýzou sémantického poľa významná osobnosť národného kolektívu 
možno vyabstrahovať isté typické národné črty, mýty či kultúrne domi-
nanty vzhľadom na obdobie, v ktorom tieto osobnosti tvorili a pôsobi-
li, takže súbory lingvokulturém sa stali zdrojom skúmania hodnotovej 
štruktúry jazykovo-kultúrneho kolektívu. Realita spracovaná člove-
kom je v konečnom dôsledku výpoveďou o ňom samotnom, čo platí aj 
pre hodnotový inventár, usporiadanie a hierarchizáciu reflektovaných 
hodnôt. Tieto tendencie možno vidieť na Štúrovej etnocentrickej in-
terpretácii slovanského národa, ktorú uplatnil aj pri výklade Slovákov 
ako jeho kmeňa s tým, že výraznejšie sa do popredia dostal jazykový 
etnocentrizmus – slovenský lingvocentrizmus zdôrazňujúc ideu har-
mónie ako imanentnej vlastnosti ducha (J. Dolník, 2015). Otvára sa 
tu principiálna otázka, nakoľko dokážu vyabstrahované jazykové jed-
notky vypovedať o reálnom i o proklamovanom stave hodnôt v pozícii 
nerealizovaného ideálu zobrazovanom vo folklóre, národnej beletrii, 
ako sú historické udalosti interpretované zo strany nositeľov kultúr, 
či celospoločensky známe osobnosti sú vnímané rovnako alebo v po-
hľade jednotlivcov existujú diametrálne odlišné názory63. 

63 Možno uviesť obraz Jánošíka oscilujúci od zbojníka po národného hrdinu (Hlôško-
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LINGVOREÁLIE V DIDAKTICKOM KONCEPTE

Lingvokulturémy sú teda úzko spojené s kultúrnym kontextom, via-
žu na seba kultúrny zmysel a reprezentujú kultúrne špecifiká komuni-
kujúcich. Po formálnej stránke môže byť lingvokulturémou jedno slo-
vo, fráza, výrok, ale aj celý text, v ktorom sa vyskytujú hierarchizované 
skupiny lingvokulturém viažuce sa na rovnaký alebo podobný význam 
(Vorobjov, 2008; Gabríková 2013)64. Daný význam podmieňujú prá-
ve typické lingvoreálie či etnoreálie a ich uplatňovanie v jazykovom 
prejave komunikantov so zreteľom na ich sociálnu a kultúrnu podmie-
nenosť. Podľa J. Hasila (2011) lingvoreálie, teda vnútorné reálie pred-
stavujú široký, vnútorne štruktúrovaný komplex najrôznejších poznat-
kov, znalostí, zručností a postojov, ktoré sa priamo odrážajú v jazyku. 
Táto skutočnosť výrazným spôsobom ovplyvňuje charakter vzdeláva-
nia cudzincov. Isté lingvoreálie sa dajú ľahšie usúvzťažniť s typickými 
reáliami patriacimi do bezekvivalentnej lexiky, pretože pomenúvajú 
špecifickú reáliu, ktorej výskyt neprekračuje hranice regiónu jazyka, 
napr. typické jedlo (lokše, haruľa, máčanka), nápoje (žinčica, hriato, 
demänovka), výrobky (korbáčik, drumbľa, fujara), tanec (odzemok, 
čapáš, klobúkový), národne či regionálne podmienené pomenovania 
sviatkov, udalostí (odpust – hody, kračún, koledovanie, šibačka) a pod. 
Inú skupinu reprezentujú lingvoreálie majúce síce ekvivalent, ale ten 
sa viaže na odlišnú realému, spojenú napr. s používaním rozličného 
kalendára, prejavuje sa v rozličnom slávení národných či cirkevných 
sviatkov, ako sú Vianoce, Veľká noc, Traja králi a pod. 

Pri interkultúrnom kontakte však zvyčajne nejde len o identifikačný 
komponent súvisiaci s etnoidentitou, ale výrazne sa tu prejavuje práve 
evalvačný komponent, zameraný na interpretáciu a hodnotenie javov 

vá, 2013) či rozdielne vnímanie historických osobností , napr. polemiky v súvislosti 
s inštalovaním sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade a pod.

64 Pri tejto charakteristike sa zdá, že lingvokulturéma je synonymom konceptu, ale vo 
Vorobjovovej terminológii sa termínu koncept blíži viac sémantické pole ako dvoj-
rozmerné prepojenie tried lingvokulturém s náležitými triedami realém. Slovo je 
ohraničené realémou, lingvokulturéma odráža špecifiká a systematizáciu reálií (ich 
typov, druhov) vnútri triedy predmetov“ (Vorobjov, 2008 in Gabríková, 2013, s. 42). 
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zasahujúcich jednak oblasť duchovnej kultúry, jednak prejavy základ-
ných súčastí ľudského života, akými sú napríklad každodenné rituály, 
práca, peniaze, strava, odev, apod. V súvislosti s charakteristikou ty-
pických lingvoreálií používa I. Dulebová (2015) výraz precedentný fe-
nomén, pričom na pozadí stavu súčasného ruského jazyka interpretuje 
významy pojmov precedentný text, precedentné meno, precedentná 
výpoveď predovšetkým vzhľadom na charakter politického diskurzu, 
ale aj v širšom kultúrnom kontexte. Z hľadiska jazykového vzdelávania 
cudzincov ide o súčinnosť domáceho a cudzieho na báze metodologic-
ky premysleného opisu a výkladu typických lingvokulturém a kognitív-
nych modelov rešpektujúcich etnokultúrne osobitosti nositeľov výcho-
diskovej a cieľovej kultúry. Cieľom interkultúrne zameranej výchovy je 
teda získanie schopnosti rozlišovať, čo je z hľadiska konfrontovaných 
kultúr bežné, čo sa patrí a čo nie v spoločenskej komunikácii, akými 
pravidlami sa riadi správanie v špecifických situáciách. Simulovanie 
typických prejavov má význam najmä vtedy, ak sú výrazné rozdiely 
medzi cieľovou a východiskovou kultúrou. Preto interkultúrna komu-
nikácia je integrálnou súčasťou predmetu slovenčina ako cudzí jazyk 
a jej cieľom je kontrastívna prezentácia kultúrnych reálií a osvojenie si 
inventára verbálnych prostriedkov aj neverbálnych signálov typických 
pre slovenský kultúrny areál. Keďže nositelia cudzej / inej kultúry oby-
čajne interkultúrnu kompetenciu nezískajú prirodzenou cestou, treba 
ich na kontakt s príslušníkmi cieľovej kultúry pripraviť.

Úlohou kontrastívne ladenej interkultúrnej výchovy je:
a) identifikovať štandardné vektory interkultúrnej komunikácie 

vzhľadom na komunikačný zámer, komunikačné okolnosti a  ko-
munikačných partnerov vstupujúcich do kontaktu;

b) sprístupniť centrálne komunikatívne relevantné atrefakty, mente-
fakty a sociofakty s dôrazom na medzikultúrne odlišnosti;

c) redukovať, prípadne odstrániť výskyt potenciálnych interferém či 
transkultúrnych bariér.

Metodika kontrastívnej prezentácie reálií a komunikačných pravi-
diel sa vyznačuje tým, že sa neposkytujú len strohé informácie o cie-
ľovej kultúre, ale predovšetkým sa pestuje vnímavosť cudzincov k jej 
obsahovým i  formálnym špecifikám, ktorá by mala viesť k zníženiu, 
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resp. odbúraniu existujúcich predsudkov, stereotypov, klišé, ba dokon-
ca k scitliveniu voči tabu témam. Na základe kultúrneho obrazu textov 
je potrebné viesť študentov k postupnému chápaniu odlišných posto-
jov a tradícií praktizovaných v rodine alebo v širšom regionálne, soci-
álne determinovanom etnokultúrnom kontexte. Cieľom interkultúrnej 
výučby je výchova k  tolerantnosti, rešpektovaniu inakosti v myslení, 
hodnotení a konaní predstaviteľov inej kultúry. Tolerantnosť a otvo-
renosť k novému, neočakávanému je prvým predpokladom efektívnej 
komunikácie. Poznanie medzikultúrnych rozdielov je prvým krokom 
k ich pochopeniu, a  tým aj uľahčeniu procesu osvojovania komuni-
kačných modelov typických pre jednotlivé oblasti cieľovej kultúry 
a schopnosti ich správneho uplatnenia v interkultúrnom styku. 

Pri dotyku cudzincov so slovenskou kultúrou ide obyčajne o his-
toricky, sociokultúrne a niekedy aj ideologicky podmienené nedoro-
zumenie, ktoré vyplýva z rozdielneho životného štýlu v primárnom 
prostredí. Hoci kultúrne rozdiely medzi Slovákmi a nositeľmi kultúr 
zastúpených našimi frekventantmi majú rozličný charakter i stupnicu 
intenzity, možno vyšpecifikovať spoločné parametre teórie i praxe in-
terkultúrnej výchovy, ktoré sú predpokladom a podmienkou úspešnej 
komunikácie cudzincov v slovenskom kultúrnom kontexte. Niekedy 
o tom, či prejav alebo signál je zo strany cudzinca správne pochope-
ný, rozhodujú maličkosti, zdanlivo nepodstatné javy. Potvrdzujú to aj 
výsledky prieskumu, ktorý pravidelne uskutočňujeme s frekventant-
mi kurzov počas akademického roka i  letnej školy SAS. Odpovede 
na anketové otázky odkrývajú skúsenosti našich respondentov z po-
bytu na Slovensku, ktoré sú vo veľkej miere ovplyvnené motiváciou 
štúdia jazyka, profesionálnou orientáciou, ale najmä možnosťami či 
nedostatkom priameho kontaktu so Slovákmi. Ich očakávania, pozna-
čené niekedy predsudkami z primárneho prostredia alebo stereotyp-
mi získanými dotykom s inými kultúrami, sa v priebehu pobytu na 
Slovensku len výnimočne potvrdili, oveľa častejšie sa nenaplnili alebo 
vyvrátili. Poznávanie slovenskej kultúry prostredníctvom štúdia jazyka 
vedie zahraničných adeptov k lepšiemu vnímaniu slovenskosti a záro-
veň presnejšej sebaidentifikácii a sebareflexii, a tým jasnejšiemu vide-
niu rozdielov v prejavoch národnej povahy. Veď dlhší či hlbší kontakt 
s cudzou kultúrou alebo cudzím jazykom otvára nové dimenzie pohľa-
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du na vlastnú kultúru a zároveň odkrýva nové aspekty vnímania, hod-
notenia i skúmania materinského jazyka. Na druhej strane cudzie / iné 
sa zvyčajne posudzuje na pozadí východiskového resp. materinského 
jazyka a  vlastnej kultúry. Z tohto hľadiska etnokultúrna identita za-
hraničných študentov podmieňuje výber tém a metodiku tematizácie 
osobitostí slovenskej kultúry. Inak totiž vnímajú prejavy Slovákov cu-
dzinci z blízkeho okolia, ktorí vidia mnoho paralel s vlastnou kultúrou, 
inak charakter krajiny a správanie ľudí posudzujú príslušníci vzdiale-
nejších kultúrnych areálov, kde panujú zásadne odlišné pravidlá spo-
ločenskej etikety. Predstavitelia stredoeurópskeho kultúrneho areálu 
(napr. Poliaci, Maďari) zväčša nepostrehli výraznejšie medzikultúrne 
rozdiely, avšak študenti z východoeurópskej zóny ich registrujú v oveľa 
väčšej miere, ako hodnotili slovenčinu a slovenskosť zahraniční štu-
denti (Pekarovičová, 2016). 

Výber metód a  foriem práce závisí od vektorov interkultúrneho 
styku, ktoré podľa teórie komunikácie J. Dolníka (1999) netvoria uzav-
retý systém, ale predstavujú heterogénne sily usmerňujúce konkrétny 
komunikačný proces. Zohľadnenie etnokultúrnych aspektov v procese 
výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka podmieňuje vymedzenie kul-
túrnej a sociálnej identity frekventantov, ich vzťah k slovenskej kultúre, 
možnosti kontaktu s ňou, ale najmä podobnosť či odlišnosť v porov-
naní s vlastným kultúrnym pozadím. V tomto duchu lingvokultúrna 
i xenolingvistická koncepcia J. Dolníka, zobrazovaná v monografiách  
i na stránkach zborníkov SAS, poskytuje mnoho podnetov na prezen-
táciu kultúrnych faktov, na interpretáciu artefaktov, konvencionalizá-
ciu mentefaktov a fungovanie sociofaktov so zreteľom na ich transfor-
máciu do didaktickej koncepcie slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

Príspevky Juraja Dolníka publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (15 – 48) v rokoch 1986 – 2019

Paronymá v slovenčine a ich štylistické využitie. SAS 15, 1986, s. 103 – 116.
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AKO PROFESOR JÁN HORECKÝ  
PREZENTOVAL SASISTOM FUNGOVANIE 
A DYNAMIKU SÚČASNEJ SLOVENČINY 

„Novšie výskumy fungovania jazyka v komunikácii ukazujú, 
že základným kritériom je primeranosť, vhodnosť používa-
ných prostriedkov, miera, v akej umožňujú účelnú diskurzívnu 
činnosť človeka, formovanie a  prenášanie komunikátov, ako 
aj správne pochopenie prenášaných komunikátov. Preto za 
najvyššie kritérium pri posudzovaní jazykových prostriedkov 
treba pokladať komunikačnú adekvátnosť“ 65.

V galérii osobností, ktoré sa zaslúžili o prezentáciu slovacík a slovenskej 
vedy vo svete, významné miesto zaujíma nestor slovenskej lingvistiky 
prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. (1920 – 2006) iste aj vďaka svojmu dl-
horočnému účinkovaniu na letnej škole slovenského jazyka a kultúry 
Studia Academica Slovaca (SAS). Ján Horecký prednášal zahraničným 
účastníkom na 31 ročníkoch letnej školy v rokoch 1967 – 2003, teda 
viac ako tri desaťročia aktívne vstupoval do vzdelávacieho programu, 
a  tak sa radí k  najproduktívnejším prednášateľom tohto podujatia66. 
Z  prehľadu prednášok v  programoch slovenských týždňov a  prvých  
7 ročníkov letnej školy, ktorý vypracoval J. Mlacek (2004), je zrejmé, 
že J. Horecký už v prvej fáze prispel dvoma prednáškami z oblasti ge-

65 HORECKÝ, Ján: Preskriptívna a deskriptívna lingvistika – miesto v kultivovaní jazyka. 
In: Studia Academica Slovaca. 31. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul, 2002, s. 82 – 89.

66 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Profesor Ján Horecký a Studia Academica Slovaca. In: Člo-
vek a jeho jazyk 3: inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková. Bratislava : 
Veda, s. 213-222.
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neratívnej lingvistiky, ktoré nie sú publikované67. Po založení zborní-
ka prednášok Studia Academica Slovaca sú jeho príspevky uverejnené 
v jednotlivých zväzkoch SAS (1– 32, 1972 – 2003) a odrážajú bohatý 
register jeho vedeckého výskumu. Horeckého štúdie osobitným spôso-
bom reflektujú aktuálne otázky slovenskej lingvistiky so zreteľom na 
sociálne súvislosti, nevynímajúc etnokultúrne aj interkultúrne faktory 
pôsobiace na dynamiku v  jazykovom systéme i  jazykovej praxi. Po-
pri pestrom tematickom zameraní prednášok, z ktorých väčšinu tvorí 
opis a  analýza lexikálnych javov súčasnej slovenčiny, vidieť výrazný 
prienik do sociolingvisticky a etnolingvisticky orientovaného výsku-
mu s náčrtom aktuálneho stavu zobrazovaných entít i dynamických 
tendencií, často v konfrontácii s inými jazykmi. Svojské interpretačné 
postupy, uplatňované pri výklade jazykových javov s  jasným formu-
lovaním získaných poznatkov podopretých príkladmi vychádzajúcimi 
z bohatej vedeckej praxe autora, sme využili aj pre potreby aplikovanej 
lingvistiky pri opise slovenčiny ako cudzieho jazyka. Mnohé príspevky 
sú špecifickým pohľadom na sociálnu stratifikáciu slovenčiny a jej fun-
govanie v spoločnosti na pozadí diachrónie i synchrónne prebiehajú-
cich zmien a dodnes predstavujú serióznu bázu poznatkov pre domácu  
i zahraničnú slovakistiku. 

VŠEOBECNOLINGVISTICKÝ A SOCIOLINGVISTICKÝ PRÍSTUP

Spoločným menovateľom štúdií J. Horeckého je tendencia prepájať 
lingvistickú teóriu s  komunikačnou praxou, sprístupňovať jednotky 
jazykového systému vo vzájomnej interakcii s  jazykových správaním 
používateľov. Tento prístup prakticky uplatňuje už v prvých publiko-
vaných prednáškach venovaných opisu prvkov lexikálnej či morfolo-
gickej roviny, pričom neustále skúma vzťah formy a významu a  ich 
súčinnosť pri tvorení nových slov, obohacovaní slovnej zásoby a  jej 
fungovaní v  komunikácii. Na základe všeobecných sémantických 

67 Aplikácia generatívnej gramatiky na slovenčinu (1967); Generatívna fonológia sloven-
činy (1970).
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kritérií J. Horecký poukazuje na systémovosť jednotlivých prvkov 
slovnej zásoby slovenčiny a odkazuje na klasifikáciu všetkých pome-
novaní predstavenú vo svojich monografických prácach venovaných 
slovotvornej sústave slovenčiny a lexikológii. Od začiatku vidieť jeho 
snahu o generatívny opis dynamicky chápaného lexikálneho systému, 
pričom dynamiku nevzťahuje na celý systém, ale skôr na jednotlivé 
prvky v tomto systéme, a preto pri charakterizovaní súčasných tenden-
cií obracia pozornosť na spôsoby obohacovania slovnej zásoby novými 
pomenovaniami. Keďže tvorenie nových slov závisí od derivačného 
potenciálu lexém a ich morfematickej štruktúry, jeho súčasťou je zis-
ťovanie sémantických príznakov jednotlivých slovotvorných typov. Na 
druhej strane J. Horecký spresňuje, že v systéme slovotvorných prípon 
i  v  systéme slovotvorných príznakov vlastne nevznikajú nové prvky, 
ale iba sa dotvára celkový systém, mení sa rozsah ich využitia, nieke-
dy nastáva posun významu alebo diferenciácia (Horecký, 1972, s. 24). 
Vzhľadom na to, že v oblasti tvorenia slov sa výrazne prejavuje rozdiel 
medzi systémom a normou, resp. úzom, treba súčasne skúmať histo-
rický kontext a spoločenské motívy, teda „sociológiu“ tvorenia slov68 
(Horecký, 1975, s. 119), ktoré sa v tomto článku bližšie nešpecifikujú.

Samostatnú kapitolu v sérii sasovských štúdií aj v kontexte sloven-
skej lingvistiky tvorí príspevok k teórii výpovedných aktov v súčasnej 
slovenčine (Horecký, 1991).Výpovedný akt vymedzuje ako základnú 
komunikačnú jednotku, ktorou sa vypovedá o skutočnosti, ktorá nesie 
obsah (propozíciu) výpovede ako základného komunikačného aktu 
a ktorou sa pôsobí na stav vedomia u adresáta, prípadne sa vyvoláva 
jeho verbálna alebo fyzická reakcia. „Obsahom výpovedného aktu (in-
tencia) je pôsobiť na adresáta, formou je ustálený vzorec, v ktorom sa  
 

68 V štúdii Sociológia tvorenia slov (SAS 4, 1975, s. 119) J. Horecký uvádza, že o vlast-
nom fungovaní slovotvorného systému v širokom kruhu používateľov jazyka je za-
tiaľ veľmi málo údajov. Na základe výsledkov televíznej relácie, kde súťažiaci tvorili 
slová z  náhodne vybraných písmen, predstavuje niektoré tendencie tvorenia slov 
fungujúce v  praxi, pričom poukazuje na rozdiely vo využívaní a  frekvencii deri-
vačných a  kompozičných slovotvorných postupov aj z  hľadiska ich adekvátnosti  
a funkčnosti.  



99

PREDNÁŠATELIA A LEKTORI

okolo základného prvku – slovesa – sústreďujú aktanty a cirkumstanty 
v istom usporiadaní. Podľa zámeru sa výpovedné akty členia na viace-
ro typov, k základným patria explikatívne, naratívne a direktívne ak-
ty“(tamže, 1991, s. 103). V štúdii opisuje jednotlivé typy so zreteľom 
na ich formálnu výstavbu a logickú štruktúru a na základe doloženého 
materiálu interpretuje výpovednú hodnotu a  komunikačnú funkciu 
predstavených modelov. V tomto príspevku vidíme základy pragma-
lingvisticky orientovaného výskumu, ktorý sa dá využiť aj pre potreby 
opisu slovenčiny pre cudzincov.  

K JAZYKOVEJ POLITIKE A KODIFIKÁCII

Neskôr sa profesor Horecký aj v  prednáškach pre sasistov vracia 
k presnejšiemu výkladu pojmu jazyková norma, ktorá sa v jazykove-
de chápe sociologicky alebo vyslovene lingvisticky, pričom sa často 
uplatňujú aj obidve hľadiská súčasne (Horecký, 1980, s. 135). Rozlišu-
jú sa jazykové normy komunikatívne a  jazykové normy vo vlastnom 
zmysle, ktoré sa členia na gramaticko-sémantické a situačné čiže šty-
listické. Ak sa jazykové normy chápu ako výsledok poznávania a zá-
merného ustaľovania výrazových prostriedkov, teda ak ich možno 
spájať s preskriptívnou činnosťou, J. Horecký odporúča hovoriť o nor-
movanosti a  normovateľnosti jednotlivých jazykových rovín (tamže, 
s. 141) a poukazuje na súvis s kodifikáciou používanou vo význame 
normovanosť (stav) i normovanie (činnosť). V tomto zmysle jazyko-
vé normy odrážajú jednak vývin jazyka, jednak danú spoločenskú 
situáciu i zámery preskriptívnej inštitúcie, a  tak spoluvytvárajú jazy-
kovopolitickú orientáciu. Ako autor sociálnokomunikačnej teórie spi-
sovného jazyka rozlišuje jazykovú i  jazykovednú politiku69 a zároveň 

69 Na konferencii o jazykovej politike a jazykovej kultúre v r. 1985 Horecký špecifikuje, 
„že cieľom jazykovej politiky je aplikovať všeobecné politické princípy danej spoloč-
nosti do preskriptívnej lingvistiky (pričom tieto princípy aplikujú politickí činitelia, 
nie jazykovedci), kým jazykovedná politika je činnosť jazykovedcov pri realizovaní 
úloh daných jazykovou politikou a pri usmerňovaní spisovného jazyka podľa inten-
cií politických činiteľov“ (Horecký, 1990, s. 139).
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predstavuje sociálnu stratifikáciu slovenčiny ako diferencovaného ná-
rodného jazyka majúceho mnoho foriem a podôb, z ktorých najväčšiu 
úlohu v  integračnom procese zohrala spisovná slovenčina (Horecký, 
1983). V štúdii nadväzuje na svoju teóriu prezentovanú v monografii70 
a  naznačuje, ako sa v  národnom jazyku odrážajú procesy integrácie 
a diferenciácie, v čom spočíva jeho etnosignifikatívna funkcia. Na vy-
braných príkladoch z komunikačnej praxe si bližšie všíma odlišnosti 
medzi spisovnou, štandardnou a subštandardnou formou národného 
jazyka, realizované v  jednotlivých jazykových rovinách príslušnými 
ortoepickými, gramatickými či lexikálnymi variantmi. K  téme jazy-
kovej politiky sa J. Horecký (2002) opätovne vracia a  v  ďalšej štúdii 
špecifikuje úlohy preskriptívnej a deskriptívnej lingvistiky a jej miesto 
v kultivovaní jazyka. 

Reaguje na citlivé otázky slovenskej lingvistiky i konfrontácie roz-
ličných prístupov k opisu, výkladu aj interpretácii pojmov a navrhuje 
riešenia rešpektujúce zásady lingvistickej teórie aj prejavy komunikač-
nej praxe. Na pozadí novelizácie pravopisných pravidiel interpretuje 
morfematický aspekt rytmického krátenia a namiesto neutralizačnej  
a transformačnej teórie navrhuje selekčnú teóriu (Horecký, 1993), kto-
rú konfrontuje s východiskami syntetickej fonológie J. Sabola, ktorý 
skúma už nie neutralizáciu foném, ale neutralizáciu dištinktívnych prí-
znakov, a to v rámci synfonémy (zväzku morfofonémy, fonémy a fóny). 
Problém dlhých a  krátkych vokálov navrhuje nahradiť selekčnými 
pravidlami pôsobiacimi progresívne (doterajšie neutralizácie) alebo 
regresívne (doterajšie alternácie) s tým, že výber sa spresňuje apliká-
ciou ďalších selekčných podtypov týchto pravidiel v určitej hierarchii.71  
 

70 HORECKÝ, Ján: Spoločnosť a jazyk. Bratislava : Veda 1982.
71 Sú to predovšetkým paradigmatické a fonotaktické pravidlá, až potom nastupuje 

prozodické pravidlo ako základné pri neutralizačnom a transformačnom chápaní 
rytmického krátenia. „V istých prípadoch treba použiť špeciálne morfotaktické pra-
vidlo: po derivačnej alebo modifikačnej morféme, v ktorej sa už uplatnilo prozo-
dické pravidlo, možno uplatniť len alomorfému s krátkou samohláskou: čítavam vs. 
chytávam, hynúci proti vládnuci, druháčik proti šiestačik“ (J. Horecký, 1993, s.100 
–101).
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Paralelne sa uplatňujú regresívne pravidlá, ktorými sa riadi selekcia 
príslušnej alomorfémy v koreni, resp. pred istou slovotvornou morfé-
mou. Morfematický aspekt rytmického krátenia založený na selekč-
nom procese výberu z jednotlivých kvantitatívnych variantov morfém 
podľa J. Horeckého „umožňuje riešiť problém rytmického krátenia 
jednotne pre tvaroslovie i odvodzovanie, ako aj problém tzv. reťazové-
ho krátenia“. Pritom doterajšie výnimky nechápe ako výnimky z pro-
zodického pravidla, ale ako výsledky selekcie podľa vyšších selekčných 
pravidiel než sú prozodické, teda podľa pravidiel paradigmatických 
a fonotaktických, resp. morfotaktických (Horecký, 1993, s. 102). 

NEOLOGIZAČNÉ PROCESY A DYNAMICKÉ TENDENCIE

J. Horecký sa v publikovaných príspevkoch v zborníkoch SAS sys-
tematicky venuje problematike rozvíjania slovnej zásoby, na viacerých 
miestach v rôznych obdobiach sprístupňuje poznatky o spôsoboch tvo-
renia nových slov odvodzovaním, skladaním a rozvíjaním z vlastných 
domácich zdrojov i preberaním z iných jazykov. Jednou z opakovaných 
tém je pokus o vymedzenie neologizmov a neologizačných procesov 
v súčasnej slovenčine. Konštatuje, že nie je ľahké nájsť kritériá, ktorými 
by sa určovalo, dokedy je slovo ešte neologizmom, resp. kedy prechá-
dza do bežnej každodennej slovnej zásoby. V slovníkovom spracovaní 
sa neologizmy spravidla osobitne neuvádzajú (Horecký, 1974, s. 45). 
Na lepšie odhalenie ich vlastností neologizmy konfrontuje s historiz-
mami a archaizmami a zároveň vymedzuje viacej skupín, a to neologiz-
my vo vlastnom zmysle, kam zaraďuje pomenovania novovznikajúcich 
vecí a inštitúcií – lexikálne neologizmy (nemajú štylizačné príznaky), 
do tejto skupiny zaraďuje pomenovania podľa jestvujúcich slovotvor-
ných typov, napr. rozborár (kto robí rozbory) či slovesá typu spochyb-
niť, ako aj slová preberané z cudzích jazykov marketing, trend, boom  
i hybridné slová tvorené podľa cudzích vzorov, napr. chemlon, slovko-
lor, slovkola a súčasne registruje inovačné neologizmy, ktoré dotvárajú 
autori uplatnením vlastných inovačných postupov. Osobitne vyčleňu-
je deformačné neologizmy vznikajúce na základe zámernej autorovej 
tvorivosti, ktoré sa líšia od inovačných neologizmov svojou výrazovou 
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podobou a nápaditosťou, preto sa najčastejšie využívajú v poézii. Od 
charakteristiky neologizmov pokračuje J. Horecký (1987) v prezentácii 
neologizačných procesov v súčasnej spisovnej slovenčine a ďalej termi-
nologicky vymedzuje obsah a fungovanie neologizmov v praxi. Neolo-
gizmus pokladá za inovačný prvok v slovnej zásobe, pričom nejde len 
o jednotlivé slová, ale aj o nové významy a o nové spojenia slov, inými 
slovami o pomenovanie nominatívneho, resp. systémového jazykové-
ho znaku (Horecký, 1987, s. 139). Najčastejším dôvodom inovácie sú 
kognitívne a  komunikatívne potreby autora žijúceho v  istom spolo-
čenskom prostredí, keď sa objavuje nový predmet alebo jav, prípadne 
rozširuje jeho doterajšie chápanie. J. Horecký podčiarkuje, že neolo-
gizmus v  takomto prípade spravidla nemá nijaké osobitné formálne 
príznaky, lebo nové pomenovanie sa tvorí podľa jestvujúcich mode-
lov. Za vlastný, resp. lexikálny neologizmus pokladá spojenie nového 
obsahu s novou formou. Bližšie rozoberá odvodzovanie neologizmov 
a pomenovania abstrákt. Výrazný neologický ráz majú mnohé deno-
minatívne slovesá typu premiérovať, pripomienkovať, injektovať, najmä 
ak sa dotvárajú rozličnými predponami: odrekreovať, odpremiérovať, 
odporotovať, skontinuovať, skontaktovať, prerozdeľovať (tamže, s. 143). 
Osobitne si všíma neologizmy tvorené domácimi a cudzími predpo-
nami alebo polopredponami: prezamestnanosť, sebainterpretácia, spo-
luvlastníctvo, subdodávateľ, antiromán a uvádza škálu frekventovaných 
starších predpôn a  polopredpôn, ako sú auto-, eko-, disko-,makro-, 
mikro-, mini- a pod., ktoré sa hojne využívajú v rozličných komunikač-
ných sférach. J. Horecký opakovane naznačuje, že motiváciou na vznik 
neologizmu môže byť aj modifikácia pôvodného významu, prípadne 
zdôraznenie istých sémantických príznakov, keď nová forma sa dosa-
huje len novým spojením už známych slov do nového celku: priemysel-
ný odpad, umelá inteligencia, elektronické médiá, vertikálna dominanta, 
navigačná družica a pod. 

Ako sa ukázalo na viacerých miestach, nedá sa presne určiť, kedy 
neologizmus prestáva byť neologizmom, kedy sa začleňuje do bežnej 
slovnej zásoby alebo aspoň do odbornej slovnej zásoby. Preto podľa  
J. Horeckého (1987, s. 148) je dôležitejšie skúmať nové pomenovacie 
postupy, vznik nových nominačných modelov, respektíve nové, hoj-
nejšie využívanie už jestvujúcich modelov než registrovať vznik, prí-
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padne zánik konkrétnych neologizmov. J. Horecký v  záverečnej fáze 
svojich vystúpení na letnej škole zoznámil sasistov s podstatou a prin-
cípmi vlastnej onomaziologickej teórie tvorenia slov, ktorú konfronto-
val s koncepciou M. Dokulila, o čom svedčí aj zápis a fotografia z pred-
nášky v kronike SAS.72

OPIS SLOVENSKEJ TERMINOLÓGIE 

V súlade so svojím vedeckým výskumom J. Horecký v štúdiách uve-
rejnených v zborníkoch SAS73 neobišiel ani otázky spojené s budova-
ním sústavy slovenskej terminológie z hľadiska jej vývinu i z hľadiska 
stavu v súčasnej slovenčine za účasti odborníkov – terminológov pri jej 
formovaní. Vo vývine slovenskej terminológie špecifikuje tri obdobia: 
1. Predspisovné – predkodifikačné, ktoré charakterizuje vývoj v rámci 

celkovej slovnej zásoby v zhode s potrebami vyjadrovania. V tomto 
období ešte nie je presná hranica medzi bežnými výrazmi a termín-
mi. Všíma si proces terminologizácie z domácich slov a zámerne 
utvárané termíny v botanike, baníctve, osobitne analyzuje jazyko-
vednú terminológiu, ktorá vznikala od začiatku umelo, keď najprv 
sa v latinsky písaných gramatických dielach začali uvádzať domáce 
názvy v zátvorkách, veľmi často v rovnakej podobe ako české názvy 
(Horecký, 1985, s. 268). 

2. Štúrovské obdobie charakterizuje programový záujem o dotváranie 
slovnej zásoby v oblasti terminológie, a to v rozličných odboroch. 
Do Nemecko-českého slovníka vedeckého názvoslovia z  r. 1853, 
ktorý redigoval P. J. Šafárik, prispievali aj slovenskí autori. Okrem  
 

72 Prof. Ján Horecký predložil svoj teoretický komentár ku koncepcii M. Dokulila naj-
mä pri interpretácii tzv. onomaziologickej bázy. Podstatná časť jeho výkladu mierila 
na sémanticko-slovotvornú štruktúru nových pomenovaní v dnešnej slovenčine, 
vrátane tzv. logoným. Najmä na tieto otázky mierili viacerí diskutujúci približne  
z 20 prítomných sasistov. Kronika SAS, 7. august 2001, zapísal Ján Sabol.

73 HORECKÝ, Ján: Vývin slovenskej terminológie. SAS, 14, 1985; Odborná terminológia 
v súčasnej slovenčine. SAS 26, 1997.
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toho kriticky rozoberá rozličné nepriliehavé návrhy lingvistickej 
terminológie M. Godru (1851) aj ďalších tvorcov (tamže, s. 270).

3. Toto obdobie charakterizuje inštitucionálna práca na ustaľovaní 
a  tvorení terminológie riadená Jazykovedným ústavom Ľudovíta 
Štúra SAV, kde od roku1950 funguje terminologické oddelenie. 
V dialektickom spojení teórie a praxe, v práci značného počtu ko-
misií zložených z odborníkov a jazykových poradcov sa vypracúva-
la terminológia rozličných vedných a výrobných odborov, vydávali 
sa terminologické slovníky, vychádzal osobitný terminologický ča-
sopis74. Podrobnejšie rozoberá teoretické zásady a kritériá tvorenia 
termínov v nových technických odboroch a informačných techno-
lógiách a  uvádza, že väčšina termínov má dvojslovnú podobu so 
zhodným i nezhodným prívlastkom, napr. krídlová značka – mera-
cia sieť, vrstevná architektúra – doba reakcie, komunikačná funkcia 
– konverzia adries a uvádza aj trojslovné termíny sieť výpočtových 
stredísk, riadenie toku dát ap. (tamže, s. 276). 

V  ďalšom článku venovanom odbornej terminológii J. Horecký 
(1997) na príkladoch z oblasti chemického názvoslovia, politicko-eko-
nomickej terminológie, výpočtovej techniky, športu a zábavného prie-
myslu výstižne charakterizuje tendencie v súčasnej slovenčine a pouka-
zuje na nové prejavy europeizácie v celospoločenskom meradle, ktoré 
súvisia s geopolitickými zmenami. Tento proces sa vyznačuje jednak 
dynamickým nárastom nových termínov z domácich zdrojov, jednak 
preberaním slov alebo len slovotvorných formantov z cudzích jazykov, 
predovšetkým z angličtiny. Osobitne rozoberá typy s predponou ale-
bo polopredponou medziúver, medziprodukt, infraštruktúra, infolinka, 
ktoré sa uplatňujú aj v názvoch rozličných inštitúcií, najmä bánk typu 
Istrobanka, Poľnobanka či Eximbanka (Horecký, 1997, s. 61). Zároveň 
uvádza aj prípady sekundárnej internacionalizácie výrazov prevzatých 
z angličtiny, ktoré sú totožné alebo blízke so slovom grécko-latinského  
 

74 Slovenské odborné názvoslovie, neskôr Československý terminologický časopis, 
resp. nakoniec osobitné čísla Kultúry slova. (J. Horecký, 1985, s. 274).
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pôvodu existujúcim v slovenčine, pričom poukazuje aj na ich sloven-
ské ekvivalenty, napr. divízia – oddelenie, pozícia – postavenie a pod. 

ETNOLINGVISTICKÝ PRÍSTUP A INTERLINGVÁLNY  
KONTEXT

Azda najvýraznejšie sa počas celého účinkovania J. Horeckého 
v  rámci letnej školy slovenského jazyka a kultúry prejavuje zreteľná 
snaha o postulovanie typologických vlastností slovenčiny, najmä v ob-
lasti lexikológie, niekedy explicitne, priamou formuláciou systémových 
osobitostí alebo komunikačných zvyklostí, inokedy implicitne nazna-
čujúc tendencie prebiehajúcich zmien i potenciál slovenčiny v širšom 
interlingválnom kontexte. Preto sústavne obracia pozornosť aj na jej 
kontakt s inými jazykmi, najmä jazykmi susediacich etník a odhaľuje 
spoločné lexikálne prvky i odlišné slovotvorné postupy podmienené 
najmä historicko-spoločenským pozadím i vplyvom aktuálneho pro-
cesu európskej integrácie a svetovej globalizácie. 

J. Horecký chápe slovnú zásobu nie len ako súhrn slov, ale ako 
súbor pomenovaní (i frazém), teda jednoslovných i viacslovných po-
menovacích útvarov. Pretože sústava pojmov v našej kultúrnej oblasti 
je do značnej miery medzinárodná (lebo myslenie nie je viazané bez-
prostredne na konkrétny jazyk), jestvuje značný počet pomenovaní, 
ktoré majú v rozličných jazykoch rovnakú motiváciu. „Spoločnou čr-
tou viacerých jazykov je aj to, že ich slovná zásoba sa rozvíja v podstate 
dvoma základnými prúdmi: na jednej strane je doplňovanie slovnej 
zásoby z  vlastných zdrojov, teda odvodzovaním, skladaním, rozvíja-
ním, resp. aj analogickým tvorením, na druhej strane je preberanie 
slov z iných jazykov a spravidla ich adaptovanie na domáci fonologic-
ký a morfologický systém“ (Horecký, 1992, s. 28). Na výber postupu 
preberania alebo kalkovania bezprostredne vplýva fakt, či existuje do-
máci ekvivalent a či ide o apelatívum alebo proprium. Osobitne venuje 
pozornosť jazykovednej terminológii, kde značný počet termínov je 
kalkovaný z latinčiny: subjekt – podmet, pronomen – zámeno, consonas 
– spoluhláska, avšak výrazy veta, slovo, doplnok, dĺžeň sú domáceho 
pôvodu. Podotýka, že prílišná spätosť terminológie s domácou tradí-
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ciou môže byť prekážkou porozumenia a uvádza rozdielne motivácie 
latinského názvu substantívum v slovanských jazykoch.75 

Slovnú zásobu slovenčiny približuje J. Horecký (1979) v kontexte 
cudzích systémov a poukazuje na silný kontakt jazykov v stredoeuróp-
skom priestore v dôsledku genetickej príbuznosti a areálovej blízkosti. 
Vplyvom rovnakých kultúrnych a politických okolností sa v strednej 
Európe formovalo v podstate rovnorodé myšlienkové a komunikačné 
spoločenstvo, reprezentované hlavne štyrmi jazykovými spoločen-
stvami: nemeckým, českým, slovenským a  maďarským, čiastočne aj 
chorvátskym a slovinským. Vzhľadom na to, že v Habsburgskej mo-
narchii žili vedľa seba nemčina, čeština, slovenčina a maďarčina, roz-
voj slovnej zásoby sa uberal dvoma smermi, a to preberaním potreb-
ných slov z iných jazykov alebo kalkovaním podľa vzoru iných jazykov 
tvorením slov z domácich slovotvorných zdrojov a prostriedkov.76 Na 
príkladoch rovnakej motivácie uvádza na jednej strane podobnosti 
medzi nemčinou, češtinou, maďarčinou a  slovenčinou typu Wasser-
fall, vodopád, vodopád, vízesér; Grossstadt, velkoměsto, veľkomesto, na-
gyváros, na druhej strane príkladmi rozdielnej motivácie poukazuje 
na to, že kým v západnej oblasti reprezentovanej nemčinou a češtinou 
sa uplatňuje väčšinou technická, resp. procesuálna motivácia, vo vý-
chodnej oblasti zastúpenej slovenčinou a  maďarčinou v  paralelných 
pomenovaniach skôr statická alebo obrazná motivácia. Kým v čes. slo-
ve prádlo je zrejmá motivácia spojená s činnosťou prát, podobne ako 
v nemčine waschen – Wäsche, v slovenčine a maďarčine sa uplatňuje 
optická motivácia farbou základu biely, ku ktorému sa pridáva formant 
-izeň a maď. -nemü (Horecký, 1992, s. 29). Podobné súvislosti nachá-
dza aj v politickej a administratívnej komunikácii podmienenej spo-
ločným historickým kontextom v Rakúsko-Uhorskej monarchii, ktorý 
sa premieta do paralelného slovotvorného modelu aplikovaného v ja-
zykoch západnej oblasti na rozdiel od spôsobov tvorenia v obidvoch 

75 slov. podstatné meno, poľ. rzeczownik, rus. suščestviteľnoje, ukr. imennik, bielorus. 
nazaunik, maked. imenka, slovin. samostalnik (Horecký, 1979, s. 106).  

76 Práve tento druhý spôsob sa ukázal ako najproduktívnejší pri úsilí dokázať schop-
nosť národného jazyka vyjadriť všetky potrebné bežné i odborné pojmy v období 
národného obrodenia (Horecký, 1979, s. 101).
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jazykoch východnej oblasti stredoeurópskeho areálu, pričom osobitne 
skúma slovotvornú motiváciu ako odraz kultúrneho pozadia. Kon-
frontáciou lexikálnej zásoby slovenčiny so systémom v iných jazykoch 
vzhľadom na prebiehajúce dynamické procesy J. Horecký vyzdvihuje 
schopnosť slovenčiny primerane sa adaptovať na nové požiadavky mo-
derného vyjadrovania a hodnotí slovenčinu ako jazyk, ktorý vhodne 
rozvíja svoje výrazové prostriedky (Horecký,1979, s. 108). V osobitnej 
štúdii (Horecký, 1988) predstavuje koncepciu dynamiky slovnej záso-
by súčasnej slovenčiny zdôrazňujúc dynamický charakter jazyka zalo-
žený na vonkajšej mimojazykovej dynamike jazykového spoločenstva. 
Na pozadí dynamickosti a dynamiky v jazyku naznačuje protichodné 
procesy prejavujúce sa terminologizáciou a intelektualizáciou na jed-
nej strane a demokratizáciou a determinologizáciou na strane druhej, 
pričom pojmom dynamickosť označuje vnútorné napätie medzi prv-
kami systému a pod dynamikou chápe procesy vedúce k dynamickosti. 
Výsledkom týchto javov je variantnosť v jazyku alebo existencia viace-
rých paralelných výrazových prostriedkov (Horecký, 1988, s. 193). Dy-
namika má vplyv aj na diferenciáciu a stratifikáciu národného jazyka, 
na formovanie jednotlivých komunikačných sfér i ustaľovanie prísluš-
ných jednotiek lexikálneho systému, čo spätne odráža aj komunikačné 
potreby nositeľov a používateľov národného jazyka. 

LINGVOKULTÚRNY ASPEKT 

Ak sa chceme v závere tejto retrospektívy vystihnúť podstatu dlho-
ročného pôsobenia profesora Jána Horeckého pre Studia Academica 
Slovaca, musíme vidieť predovšetkým permanentné úsilie o zachyte-
nie vývinovej  kontinuity slovenskej lingvistiky a  jej zásadných úloh 
v druhej polovici 20. storočia i jej ambície pri vstupe do 3. tisícročia, 
nevyhýbajúc sa ani reflektovaniu problémov jazykovej kultúry so zre-
teľom na vzťah kodifikácie a používania jazyka. V duchu vzdelávacej 
koncepcie letnej školy autor sprístupňuje frekventantom bázu teore-
tických poznatkov systémovej lingvistiky i novovznikajúcich odborov, 
pričom kladie dôraz na praktické fungovanie opisovaných javov v roz-
ličných komunikačných sférach. 
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V jeho štúdiách možno sledovať na jednej strane postulovanie te-
orém o čiastkových javoch jazykových rovín, na druhej strane vidieť 
zrejmý pokus o komplexný prístup k opisu a  explanácii prezentova-
ných problémov z pozície najnovších výskumov domácej slovakistiky 
v interlingválnom kontexte. Na pôde tejto inštitúcie však azda najviac 
zarezonovalo úsilie odkrývať typologické osobitosti slovenčiny na šir-
šom sociokultúrnom pozadí, a tak priamo napĺňať programový zámer 
letnej školy slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných slovakistov 
a slavistov. Aj v rozsahovo kratších textoch možno nájsť originálne myš-
lienky a podnety z vlastného bádania spolu s komentármi k aktuálne-
mu lingvistickému dianiu i smerovaniu slovenskej lingvistiky. Spätný 
pohľad na témy i zameranie publikovaných príspevkov v zborníkoch 
SAS potvrdzuje naše východiskové tézy, že Horeckého pôsobenie tvorí 
základný materiál sociolingvisticky a etnolingvisticky orientovaného 
výskumu národného jazyka, ktorý sme vhodne aplikovali aj pri opise 
slovenčiny ako cudzieho jazyka. Preto organizátori letnej školy i účast-
níci z rozličných krajín oceňujú skutočnosť, že profesor Ján Horecký, 
jeden z najvýraznejších zjavov slovenskej jazykovedy, dlhé roky osob-
ne sprostredkúval sasistom novinky svojej tvorivej dielne a motivoval 
ich k  spoločnému uvažovaniu o  jazyku všeobecne, nevynímajúc ani 
pohľad na komunikáciu v slovenčine zo strany cudzincov. Jeho jazy-
kovedné dielo prispieva k novému chápaniu deskriptívnej lingvistiky 
a zároveň predstavuje posun v intenciách explanačnej lingvistiky. Na 
pozadí citlivého vnímania jazykového správania používateľov jazyka, 
interpretujúc spektrum kognitívnych a komunikačných funkcií jazyka 
vidíme zárodok lingvokultúrneho prístupu v duchu antropologickej 
lingvokulturológie, ktorá v slovenskej lingvistike otvára novú kapitolu 
základného a aplikovaného výskumu a bezpochyby vyvolá záujem zo 
strany zahraničných slovakistov.

Príspevky Jána Horeckého publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (1 – 32) v rokoch 1972 – 2003

Systém slovnej zásoby v slovenčine. SAS 1, 1972, s. 21 – 28.
Hranica morfém v slovenčine. SAS 2, 1973, s. 21 – 28.
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Charakteristika neologizmov v spisovnej slovenčine. SAS 3, 1974, s. 43 – 50. 
Sociológia tvorenia slov. SAS 4, 1975, s. 117 – 121.
Výrazová sila slovenčiny. SAS 5, 1976, s. 129 – 138.
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O výchove vedeckých pracovníkov a o vedeckých hodnostiach. SAS 7, 1978, 
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AKO DOKTORKA KLÁRA BUZÁSSYOVÁ 
SPRÍSTUPŇOVALA SASISTOM ŠPECIFIKÁ 
LEXIKÁLNEHO SYSTÉMU SLOVENČINY 

„Podiel internacionalizmov na výrazových variantoch, na sy-
nonymách, na funkčnej (sémantickej a  štylistickej diferenci-
ácii) a na diferencovanom fungovaní domácich a prevzatých 
výrazov je jednou z  typologických charakteristík slovenčiny. 
Slovenčina je jazyk relatívne otvorený voči prijímaniu inter-
nacionalizmov“  77

Prezentácia a  sémantizácia lexikálnej zásoby patria medzi základné 
predpoklady úspešného osvojovania si cudzieho jazyka vrátane sloven-
činy ako cudzieho jazyka. Východiskom lingvodidaktickej koncepcie 
je lingvistický opis lexikálneho systému a jeho didaktická transformá-
cia pre potreby výučby cudzincov so zreteľom na ich študijný zámer, 
sociolingvistickú charakteristiku, ktorá zvyčajne podmieňuje ich ko-
munikačné preferencie. V  tomto duchu mnoho podnetov poskytuje 
jazykovedné dielo významnej predstaviteľky modernej slovenskej lin-
gvistiky, PhDr. Kláry Buzássyovej, CSc. (1938), ktorá v rámci svojho 
pôsobenia na Letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Acade-
mica Slovaca (SAS) odkrývala cudzincom špecifiká lexikálnej zásoby 
slovenčiny a jej fungovanie v rečovej praxi na pozadí vnútrojazykových 

77 Tento citát reflektuje vývinové tendencie a  zmeny v  slovnej zásobe slovenčiny 
druhej polovice 20. storočia súvisiace so spoločensko-politickými zmenami, ktoré 
sú predmetom dlhodobého výskumného úsilia Kláry Buzássyovej a ovplyvnili dy-
namické procesy v oblasti vývinu lexikálnej zásoby. BUZÁSSYOVÁ, Klára: Vývinové 
tendencie a zmeny v slovnej zásobe slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 29. Red. 
J. Mlacek. Bratislava : Stimul 2000, s. 306.
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i  medzijazykových vzťahov78. Svojimi prednáškami pomáhala frek-
ventantom vnímať slovenčinu ako sebavedomý konkurencieschopný 
stredoeurópsky jazyk so špecifickými genetickými a typologickými 
črtami, ktorý je schopný reagovať na dynamické zmeny vyplývajúce 
z komunikačných potrieb používateľov jazyka aj rešpektovať súčasné 
trendy európskej jazykovej politiky. K. Buzássyová prezentovala poslu-
cháčom aktuálne výsledky svojho vedeckého lingvistického bádania, 
so znalosťou veci reflektovala otázky dynamiky slovnej zásoby s dô-
razom na proces internacionalizácie a demokratizácie jazyka. Osobit-
nú pozornosť venovala špecifikácii slovotvorných postupov, otázkam 
lexikálnej motivácie a jej vplyvu na sémantickú a štylistickú hodnotu 
lexikálnych jednotiek. Jej príspevky publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca, ale aj ďalšie diela prezentujúce vedeckovýskumnú 
orientáciu jubilantky, sa stali inšpiráciou pre lingvodidaktickú koncep-
ciu slovenčiny ako cudzieho jazyka v kontexte rozvoja domácej a za-
hraničnej slovakistiky 

PÔSOBENIE NA LETNEJ ŠKOLE SAS

Klára Buzássyová vstúpila na pôdu SAS-u v roku 1980, keď ju ako 
pracovníčku Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadé-
mie vied oslovil vtedajší riaditeľ letného seminára slovenského jazyka 
a kultúry profesor Jozef Mistrík. Hoci nepatrila k stálym účastníkom 
vzdelávacieho programu, predsa jej prednášky i ďalšie vedecké štúdie 
tvoria základné stavebné prvky lingvistických prameňov sprístupňu-
júcich stav i pohyb v oblasti lexikologického a lexikografického výsku-
mu súčasnej spisovnej slovenčiny. Opisuje v nich slovotvorné postupy  
a vznik nových lexikálnych jednotiek pod vplyvom meniacej sa spo-
ločensko-politickej situácie, poukazujúc na potenciál jazykovej stavby 
slovenčiny a jej schopnosť reagovať na komunikačné potreby tvorbou 
nových slov z domácich zdrojov i preberaním z iných jazykov. Štúdium 

78 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Klára Buzássyová v kontexte sémantizácie slovenskej lexiky 
cudzincom. Jazykovedný časopis, roč. 69, č. 3, 2018, s. 616 – 625. 
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latinčiny v rámci klasickej filológie jej poskytlo dobrý základ na precíz-
ne formulovanie javov z hľadiska systémovej lingvistiky, ktoré funkč-
ne prepája so sociolingvistickým nazeraním opierajúcim sa o bohatý 
súbor príkladov z textových zdrojov i rečovej praxe. Pri analýze lexi-
kálnych jednotiek si všíma jednak ich pôvodnú štruktúru, ale aj vznik 
nových slovotvorných paradigiem v kontexte aktuálnych jazykových 
zmien v oblasti slovníka i gramatickej stavby slovenčiny. 

Na stránkach zborníkov Studia Academica Slovaca, ktoré vychá-
dzajú od roku 1972, K. Buzássyová doteraz publikovala sedem vedec-
kých štúdií (1980 – 2001)79, čím dopĺňa databázu lexikálne oriento-
vaných štúdií v doterajšej histórii vydávania zborníka. Ako uvádzame  
v lingvodidaktickej koncepcii slovenčiny ako cudzieho jazyka (Peka-
rovičová, 2004), viaceré štúdie K. Buzássyovej boli inšpiráciou pre opis 
lexikálnej zásoby slovenčiny s dôrazom na jej prezentáciu a osvojova-
nie v rámci jazykového vzdelávania cudzincov. Predovšetkým ide o vy-
medzenie a interpretáciu dynamických inovácií v rámci slovotvorného 
systému jazyka ako motivovanej časti slovnej zásoby na pozadí dvoch 
aspektov, a  to genetického a  funkčno-štruktúrneho, ktoré fungujú 
v dialektickom vzťahu. Na ich vzájomnú podmienenosť poukázala au-
torka už v prvom publikovanom príspevku venovanom charakteristike 
okazionalizmov v  slovenskej literatúre (Buzássyová, 1980). Všíma si 
v ňom príčiny i  spôsob vzniku príležitostných slov, odlišujúc ich od 
procesu neologizácie. Jednotlivé okazionalizmy ilustruje početnými 
príkladmi zo slovenskej literatúry a publicistiky. Pozornosť sústreďuje 
na mechanizmus tvorenia okazionalizmov s dôrazom na špecifikáciu 
a  klasifikáciu slovotvorných zákonitostí v  ich jazykovej stavbe. Pod-
čiarkuje prirodzenú tvorbu takýchto slov vyvolávanú aktuálnou re-
čovou potrebou, ktorú objavuje v slovenskej poézii. Uvádza celý rad 
slovesných podstatných mien typu spribližňovanie, osamievanie, tvore-
nie nových abstrákt pomocou formantu -osť, napr. piesňovosť, tvorenie 

79 Najplodnejším obdobím jej pôsobenia na letnej škole boli 80. roky, keď v rokoch 
1984, 1985, 1986 ponúkla sasistom prednášky reflektujúce výsledky svojho vedecké-
ho výskumu vrcholiace vydaním kolektívnej monografie Dynamika slovnej zásoby 
súčasnej slovenčiny, 1989. 
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adjektív s poloprefixom bez-, napr. bezostrý, beztrupý či slovesá zachy-
távajúce zmenu stavu, napr. zmesačnieva sa, súmračnie, ale aj rozličné 
novotvary zložených substantív typu samoliečba poéziou, sebabudova-
nie osobnosti. Na záver autorka konštatuje, že „okazionalizmy nie sú 
v  jazyku nejakou anomáliou, ale pomerne častým javom prirodzene 
vyplývajúcim z fungovania každého jazyka“ (tamže, s. 105). Táto téza 
je stále platná a pomáha osvetliť neustály proces vzniku podobne mo-
tivovaných slovotvorných typov aj v rámci výučby slovenčiny ako cu-
dzieho jazyka.

 
 

SLOVOTVORNÁ IDENTIFIKÁCIA  
A SLOVOTVORNÁ MOTIVÁCIA

Didakticky relevantnú súčasť prezentácie lexiky cudzincom pred-
stavuje práve slovotvorná analýza, jasné vymedzenie slovotvorného 
základu a  slovotvornej prípony, vďaka čomu sa zintenzívňuje proces 
osvojovania si základných lexikálnych jednotiek vyjadrených formou 
rozličných slovných druhov, najmä však substantívami, adjektívami  
a verbami. Od samotného začiatku prezentácie lexiky vystupuje do po-
predia snaha prepojiť formálnu a významovú stránku lexikálnych jed-
notiek s dôrazom na uvedomenie si ich derivačného potenciálu. Medzi 
elementárne problémy výučby patrí identifikácia rodovej príslušnosti 
substantív, kde sa uplatňuje korelácia slovotvorných typov s gramatic-
kým tvarom, aj tu však rozhoduje schopnosť cudzinca správne rozlíšiť 
derivačnú príponu od pádovej/relačnej prípony. Na to určite slúži sys-
temizácia slovotvorného podsystému jazyka vzhľadom na sémantickú 
podmienenosť slovotvorných paradigiem. Podľa K. Buzássyovej (2001, 
s. 74) „slovotvorná paradigma zahŕňa slová, ktoré majú rovnaké slo-
votvorné ohýbanie v tom zmysle, že sa od týchto slov odvodzujú deriváty 
s rovnakým kategoriálnym slovotvorným významom“. Ide tu o určenie 
spoločnej slovotvorne motivovanej všeobecnej vlastnosti obsiahnutej 
v slovotvornom základe alebo slovotvornom formante, slúžiacej na ty-
pizáciu slovotvorných významov vyjadrovaných na báze základových 
slov (tamže, s. 78). Pri štandardných slovotvorných príponách označu-
júcich názvy osôb, povolania, miesta, činnosti, kde základ alebo prípo-
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na signalizujú prezentovaný význam, napr. jednoznačné substantívne 
slovotvorné prípony typu -teľ, -an, -ec, -ík, -ák, -yňa/-kyňa, -ba, -osť, 
-áreň/-iareň, -dlo, -sko, -stvo, -nie, zväčša nebýva problém, študenti ich 
zvyčajne rýchlo vedia zaradiť  jednak k príslušným  deklinačným ty-
pom, jednak si uvedomujú ich význam i slovotvorný potenciál. Túto 
schopnosť označujeme ako slovotvornú/derivačnú kompetenciu, ktorú 
však treba u zahraničných študentov cielene budovať spolu s grama-
tickou kompetenciou. Nácvik príslušnej lexiky je zameraný na uvedo-
mené vnímanie špecifík rodovej identifikácie v  súčinnosti s tvorbou 
odvodených slov prostredníctvom slovotvorných formantov. 

V príspevku venovanom motivácii a jej vplyvu na sémantickú a šty-
listickú hodnotu slova (Buzássyová, 1985, s. 81 – 104) autorka nad-
väzuje na podnety slovenskej lingvistiky z oblasti slovotvornej moti-
vovanosti, na ktorú nazerá nielen ako na systemizačný činiteľ, ale aj 
v kontexte živej komunikácie, poukazujúc na úzky vzťah medzi mo-
tiváciou a  frekvenciou slov. Práve najfrekventovanejšie slová tvoria 
jadro slovnej zásoby hovoriacich. Analyzujúc situáciu v oblasti tvor-
by kolektív, najmä abstrákt s  formantom -stvo, zároveň sprístupňuje 
rozličné typy motivačných vzťahov relevantných pre sémantiku slova 
a jeho štylistickú charakteristiku. Odlišuje rozličné stupne odvodzova-
nia, pričom reaguje na podnety zahraničnej lingvistiky, najmä poľskej 
a ruskej proveniencie. Formant -stvo sa považuje za najproduktívnej-
ší pri tvorení názvov zamestnania, povolania a pomenúvaní odborov 
ľudskej činnosti (tamže, s. 86). Tento formant vyjadruje hromadnosť 
či kolektívnosť v opozícii s individuálnosťou, ktoré autorka vníma nie-
len ako jazykové, ale aj ako sociálne kategórie, nie však ako produktívny 
kategoriálny význam. Osobitnú skupinu tvoria názvy odborov činností 
typu poradenstvo, skúšobníctvo, vodárenstvo ap. Zaujímavú genézu za-
znamenávame pri lexéme učiteľstvo v hromadnom význame (= súhrn 
učiteľov, učiteliek ako celok), kde je motivácia so substantívom učiteľ 
jediná možná. Avšak popri tejto špecifikácii autorka pri názve odboru 
činnosti uvádza aj sprievodnú motiváciu adjektívom zameranú na uči-
teľské povolanie a v tom prípade sa vyskytuje spojenie pedagogický zbor, 
neskôr učiteľská verejnosť, namiesto vyjadrovania kolektívom učiteľstvo 
(tamže, s. 90). Aj v neskorších štúdiách K. Buzássyová (2013, s. 116 – 
129) interpretuje pojmy hromadnosť (kolektívnosť) vs. individuálnosť 
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ako jazykové a zároveň sociálne kategórie, pričom podčiarkuje práve 
komunikačný rozmer týchto fenoménov, ktorým vstupujú do širšieho 
kultúrneho kontextu. „Možno ich pokladať za súčasť jazykového obra-
zu sveta, toho, ako jazykové a národné spoločenstvo Slovákov vníma 
a interpretuje svet“ (tamže, s. 127). Nachádzame tu jasný výklad lexé-
my učiteľstvo, ktorou sa nepomenúva rovnorodý súhrn osôb majúcich 
rovnaké povolanie s naznačením, že slovenská spoločnosť už odstúpi-
la od tematizovania kolektivizmu, preferovaného v minulom režime. 
Preto sa na označenie osôb aj v súčasnom spoločenskom diskurze čas-
tejšie objavuje plurálová podoba učitelia, o čom svedčí aj vznik nových 
profesijných organizácií, napr. Iniciatíva učiteľov Slovenska. 

Problematika vyjadrovania kolektívnosti v  opozícii k  individu-
álnosti úzko súvisí s používaním rodovo vyváženého jazyka, v  rámci 
ktorého sa namiesto generického maskulína čoraz väčšmi presadzu-
jú kolektíva. Množstvo príkladov typu čitateľstvo, členstvo, diváctvo 
a pod. uvádza Lujza Urbancová (2018, s. 301), ktorá analyzuje rodo-
vý diskurz z  hľadiska dispozícií slovenčiny v  kontexte súčasných ja-
zykovopolitických tendencií. Tu však treba veľmi citlivo diferencovať, 
v akom kontexte sa rodová charakteristika oslabuje a čo jej oslabením 
používateľ deklaruje. Prejavuje sa to aj v jasnom rozlíšení identifikač-
nej a referenčnej funkcie používaných lexikálnych jednotiek, keď gene-
rické maskulínum vystupuje ako spoločná referencia na pomenovanie 
mužov aj žien (Pekarovičová, 2016, s. 39). V súlade s K. Buzássyovou 
možno zdôrazniť skutočnosť, že používanie podobne motivovaných 
lexém i preferovanie určitých variantných výrazov závisí od dynamiky 
spoločenských zmien zasahujúcich prejavy jazykového spoločenstva 
a komunikačnú prax jeho používateľov. 

Z  hľadiska slovenčiny ako cudzieho jazyka dôležitú didaktickú 
funkciu zohráva jasný výklad javov doložený príkladmi z praxe a pre-
hľadná systemizácia poznatkov. Túto tendenciu vidieť na prístupe 
k  spracovaniu systému abstraktnej lexiky (Buzássyová, 1985), ktorú 
pokladá za „hybný element v troch jazykových funkciách: 1. ako kon-
kurenčné, variantné (synonymické) prostriedky, 2. ako prostriedky 
funkčnej a  sémantickej diferenciácie, 3. ako prostriedky štylistickej 
diferenciácie“ (tamže, s. 100). Tvorenie abstrákt a pohyb v abstraktnej 
lexike v súčasnej slovenčine je podľa K. Buzássyovej (1986, s. 71) pre-
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javom lexikálnej dynamiky smerom k intelektualizácii, internacionali-
zácii a terminologizácii, ktoré zásadne vplývajú na obsah a štruktúru 
modelov odbornej komunikačnej sféry.

SLOVENČINA AKO STREDOEURÓPSKY JAZYK

Pri lingvodidaktickej špecifikácii slovenčiny ako cudzieho jazyka 
vychádzame zo zásadnej štúdie K. Buzássyovej (1997), kde autorka 
hodnotí slovenčinu ako stredoeurópsky jazyk relatívne otvorený voči 
prenikaniu internacionalizmov, ktorý v  porovnaní s  niektorými su-
sednými jazykmi zaujíma z tohto hľadiska strednú, neutrálnu pozíciu 
(Buzássyová, 1997, s. 69).80 Sústredíme sa na známu tézu, že súčasťou 
identity slovenčiny ako spisovného a národného jazyka je koexistencia 
domácich a  internacionálnych prostriedkov. Podiel internacionaliz-
mov prejavujúci sa na výrazových variantoch, na funkčnej (sémantic-
kej a štylistickej) diferenciácii a na diferencovanom fungovaní v rozlič-
ných komunikačných sférach je jednou zo základných typologických 
čŕt lexikálneho systému slovenčiny. Tieto vzťahy sú dôsledkom dlhej 
genézy slovenčiny na pozadí kultúrnych a spoločenských tradícií, pri-
čom postoje k aktuálnemu prísunu anglicizmov do slovenskej lexikál-
nej bázy nemajú zásadný vplyv na jej typologickú charakteristiku. 

Súčasný proces internacionalizácie či europeizácie nie je nový jav. 
Cesta lexikálnych výpožičiek do slovenčiny podobne ako v iných jazy-
koch môže byť priama, t. j. prevzatím z východiskového jazyka, najmä 
z latinčiny a gréčtiny, alebo sprostredkovaná cez kontakty s inými ja-
zykmi, keď sa po uplynutí istého času daný internacionalizmus začne 
používať nanovo v aktuálnom kontexte s pôvodným alebo modifikova-
ným významom. V súvislosti s identifikáciou prevzatých morfologic-
kých a lexikálnych jednotiek odporúča K. Buzássyová (1991) zaviesť 

80 Internacionalizmy sú cudzie slová prevažne gréckeho a  latinského pôvodu, ktoré 
fungujú vo viacerých príbuzných aj nepríbuzných jazykoch (aspoň v  troch nie 
blízko príbuzných jazykoch) a označujú javy medzinárodného charakteru z oblasti 
filozofie, politiky, kultúry, vedy, techniky, umenia a športu a pod. (Encyklopédia 
jazykovedy, 1993, s. 196).



117

PREDNÁŠATELIA A LEKTORI

termín opakovaná internacionalizácia, resp. opakovaný internaciona-
lizmus ako prostriedok na označenie pohybu v internacionálnej lexi-
ke, ktorý môže byť kľúčom (alebo aspoň jednou z alternatív) na rieše-
nie problému sémantického a formálneho varírovania morfém, resp. 
lexém. Motívom opakovaného prevzatia je obyčajne aktuálna potreba 
označiť nový význam, pojem alebo pomenovať nové, resp. staronové 
reálie. Podobným spôsobom sa v súčasnosti vytvára aj osobitný jazyk  
– eurojazyk ako dôsledok európskej integrácie vzťahujúci sa na európ-
sku agendu, ktorý pomenúva typické európske reálie, predovšetkým 
administratívnoprávne pojmy, nástroje a inštitúty ako základ legisla-
tívy Európskej únie (Pekarovičová, 2005). Ide o dynamický proces pre-
javujúci sa jednak preberaním europeizmov, najmä spoločných lexikál-
nych prostriedkov, ale aj foriem neverbálneho správania zasahujúcich 
oblasť verejnej správy aj celkový životný štýl. 

Pri procese integrácie cudzojazyčných prvkov do slovenskej ter-
minológie ide jednak o preberanie komplexných lexém, jednak o pre-
beranie nižších jednotiek, najmä slovotvorných formantov, ktoré sa  
v slovenčine viac-menej adaptovali a vytvárajú rozličné typy analogic-
kej derivácie. Vzhľadom na to, že v poslednom období sa v slovenčine 
prejavil výrazný posun v oblasti komunikačných funkcií i komunikač-
ných potrieb, „zachytenie typov nominácií niečím charakteristických 
z  hľadiska synchrónnej dynamiky jazyka umožňuje neraz odhaliť aj 
zmeny, ktoré možno pokladať za vývojové zmeny lexikálneho a s ním 
súvzťažného systému slovenčiny“ (Buzássyová, 2000, s. 301). 

LINGVODIDAKTICKÉ A INTERLINGVÁLNE ASPEKTY 
SÉMANTIZÁCIE LEXIKY

Sprístupňovanie lexiky cudzincom, v didaktike nazývané aj séman-
tizáciou, sa vzťahuje na metodiku a spôsoby prezentácie nových slov 
(Pekarovičová, 2001, s. 218). Pri tomto procese treba rešpektovať psy-
cholingvistickú stránku práce s  lexikou, ktorá sa odráža na kvalite, 
dĺžke a funkčnosti zapamätávania. Výučba novej lexiky zvyčajne pre-
bieha rozličnými kanálmi, teda viacdimenzionálne či multimediálne 
tak, aby sa mohla ukladať v rozličných subsystémoch pamäti, predo-
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všetkým ako zvukový a grafický signál. Na sémantizáciu, vysvetlenie 
obsahu pojmu možno používať sprostredkovací/východiskový jazyk 
alebo jeho význam vysvetľovať, opísať priamo v cudzom jazyku. Pre-
zentácia nových lexém sa uskutočňuje v niekoľkých krokoch: 1. pre-
zentácia slova alebo jeho uvedenie, 2. sémantizácia – uvedomenie si 
jeho významu, 3. nácvik, osvojenie lexémy samostatne aj v príslušných 
frekventovaných spojeniach, 4. upevnenie a kontrola osvojenia, čiže 
aktivizácia lexiky so zreteľom na používanie danej lexikálnej jednotky 
v texte a v rečovej praxi. Pri sémantizácii lexiky možno postupovať roz-
ličnými spôsobmi v závislosti od aktuálnych didaktických parametrov 
a stupňa jazykovej výučby. Inak sprístupňujeme základnú lexiku začia-
točníkom, inú metodiku si vyžaduje prezentácia lexikálnej zásoby na 
pokročilejších stupňoch, kde sa možno výraznejšie oprieť o analógiu či 
medziparadigmatické vzťahy. Obyčajne sa uplatňujú verbálne a non-
verbálne spôsoby sémantizácie (Hendrich et al., 1988). S týmto záme-
rom je potrebné rozvíjať lexikálnokomunikačné štandardy, sprístupniť 
inventár všeobecných výrazov slovotvorných procesov kategoriálneho 
významu, ktoré sú jadrom komunikačných modelov, aby študenti čo 
najlepšie pochopili derivačné a  transformačné možnosti slovenčiny 
a vedeli ich využiť na porozumenie prejavov i tvorbu vlastných komu-
nikátov. 

Osobitný didaktický problém predstavuje sprístupňovanie prevza-
tých lexém cudzincom, ich formálna a významová adaptácia v sloven-
čine, ktorej sa treba venovať najmä z hľadiska medzijazykovej interfe-
rencie (Pekarovičová, 2005). Integrácia medzinárodných termínov do 
sústav jednotlivých jazykov prebieha, napriek istým zhodám, diferen-
covane a nie všetky názvy sa v každom jazyku udomácnili rovnako. Aj 
medzi slovanskými jazykmi existuje množstvo asymetrií pri vyjadro-
vaní istých významov domácou alebo internacionálnou lexémou, pod-
mienených rozdielnymi kultúrnymi tradíciami (Buzássyová, 1997). 
Príkladom dezintegrácie je transferácia termínov constitution, success, 
opinion, exam/examination, decision, guarantee, ktorým v slovenčine 
a češtine zodpovedajú domáce termíny ústava, úspech – úspěch, názor/
mienka – názor/mínění, skúška – zkouška, rozhodnutie – rozhodnutí, 
záruka – záruka na rozdiel od poľštiny, kde sa uvedené lexémy kalkujú 
v podobe konstytucja, sukces, opinia, egzamin, decyzja, gwarancja. Ako 
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príklady slovensko-slovanskej asymetrie v opačnom smere možno 
uviesť slová faculty, subjekt, existujúce v slovenčine a češtine ako kalky 
fakulta, subjekt (medzinárodného práva), pre ktoré má poľština domá-
ce ekvivalenty wydzial, podmiót (prawa międzynarodowego). 

Ani výrazy z ekonomickej sféry nie sú vždy ekvivalentné. Napríklad 
anglický ekonomický termín budget sa v poľštine úplne udomácnil 
ako budžet, budžetowy, kým v slovenčine a češtine sa používajú vý-
lučne domáce slová rozpočet a rozpočtový, v nemčine sa budget ujal 
popri domácom termíne Haushalt, rovnako ako v ruštine koexistujú 
bjudžet i rasčot. Asymetria na osi domáce – cudzie sa prejavuje aj v mie-
re integrovania internacionalizmov, ktoré v slovenčine a češtine často 
konkurujú domácim pomenovaniam, napr. kredit/úver – kredit/úvěr, 
valuta/mena – valuta/měna, konto/účet – konto/účet. Poľština si ich 
z vlastných zdrojov nevytvorila a používa výlučne internacionalizmy 
kredyt, waluta, konto. V ruštine síce koexistujú popri domácich pome-
novaniach účet ako sčot, ale v súčasnej ruskej odbornej komunikácii sa 
uprednostňujú internacionalizmy kredit, vaľuta.

Interlingválne paralely sa vzťahujú najmä na súčasný proces pre-
berania a používania sémantických výpožičiek vytváraním neoséman-
tizmov, najčastejšie anglosémantizmov typu líder strany, prezident 
akciovej spoločnosti/nadácie, obchodný/životný partner, ktoré sa 
udomácňujú vo všetkých slovanských jazykoch. Za primárne pri po-
užívaní súboru internacionalizmov považujeme schopnosť cudzincov 
identifikovať prevzaté výrazy aj po gramatickej a pravopisnej adaptácii, 
napr. manager – manažér, leader – líder, image – imidž, coach – kouč, 
preto sa tejto stránke obohacovania slovnej zásoby slovenčiny treba 
osobitne venovať.

Uvedený výber vedeckých prác a  štúdií Kláry Buzássyovej jed-
noznačne potvrdzuje, že jej dielo poskytuje teoretické východiská 
i praktické podnety pre tvorbu lingvodidaktickej koncepcie slovenčiny 
ako cudzieho jazyka. Výsledkami svojho výskumu v oblasti slovotvor-
by, slovotvorných postupov, lexikálnej sémantiky a jazykovej dynami-
ky výrazne prispela k opisu lexikálneho systému súčasnej slovenčiny, 
obohatila spôsoby sémantizácie lexikálnych jednotiek a metodiku roz-
víjania lexikálnej zásoby pre potreby jej prezentácie a osvojovania si 
v rámci jazykového vzdelávania cudzincov. 
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Príspevky Kláry Buzássyovej publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (9 – 30) v rokoch 1980 – 2001

Okazionalizmy v slovenskej literatúre. SAS 9, 1980, s. 91 – 108.
Špecifiká stupňovania v slovenčine. SAS 13, 1984, s. 135 – 150.
Motivácia a  jej vplyv na sémantickú a  štylistickú hodnotu slova. 14, 1985,  

s. 81 – 104.
Tvorenie abstrákt v súčasnej slovenčine. SAS 15, 1986, s. 71 – 85. 
Aktuálne problémy nového slovníka súčasnej slovenčiny. SAS 23, 1994, s. 31 

– 39.
Vývinové tendencie a zmeny v slovnej zásobe slovenčiny. SAS 29, 2000, s. 300 

– 309.
Slovotvorné paradigmy: ich podmienenosť a určenosť. SAS 30, 2001, s. 72 – 82.
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AKO PROFESOR SLAVOMÍR ONDREJOVIČ  
PREZENTOVAL SASISTOM 
SOCIOLINGVISTICKÚ KONCEPCIU 
SLOVENČINY 

„Slovenčina je dnes zaujímavým a zároveň plne rozvinutým, 
,sebavedomým‘ stredoeurópskym jazykom, plniacim všetky 
funkcie, ktoré sa naň kladú. Z tohto pohľadu náš jazyk nie je 
ohrozovaný nijakým iným jazykom a žije svoju tzv. normálnu 
sociolingvistickú situáciu“  81. 

 

Uvedený citát azda najvýstižnejšie charakterizuje jeden zo základných 
vektorov dlhodobo orientovaného vedeckého výskumu prof. PhDr. 
Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. (1946), ktorý v rámci svojho účinko-
vania na Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica 
Slovaca (SAS) odkrýval cudzincom sociolingvistické parametre fungo-
vania slovenčiny v rečovej praxi, hľadajúc prepojenie medzi všeobec-
nolingvistickými princípmi a  pragmatickolingvistickým fungovaním 
jazyka. Svojimi prednáškami pomáhal cudzincom vidieť slovenčinu 
ako sebavedomý konkurencieschopný stredoeurópsky jazyk rešpektu-
júci vlastné genetické a typologické črty a zároveň schopný reagovať na  
 

81 Tento citát je vybraný z príspevku Je slovenčina v ohrození? publikovanom v zbor-
níku Studia Academica Slovaca, 37 (2008, s. 66), kde autor na pozadí svojho dl-
horočného úsilia v oblasti sociolingvistického výskumu jasne vyjadruje svoj postoj 
k  slovenčine a  jej používaniu v  komunikačnej praxi a  v  súlade s  obsahom svojej 
monografie Jazyk, veda o jazyku, societa (2008), ktorá vychádza v rovnakom období, 
jednoznačne deklaruje pozíciu slovenčiny v  rodine suverénnych a  sebavedomých 
európskych jazykov. 
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dynamické zmeny vyplývajúce z komunikačných potrieb používateľov 
jazyka i rešpektovania súčasných trendov európskej jazykovej politiky. 
Svoju pozornosť chceme zamerať na sociolingvistickú a  etnokultúr-
nu interpretáciu publikovaných prednášok S. Ondrejoviča v  zborní-
koch Studia Academica Slovaca na pozadí jeho dlhodobej vedeckový-
skumnej orientácie i rozvoja domácej a zahraničnej slovakistiky82. 

 

K ZAČIATKOM PÔSOBENIA NA SAS-E 

Slavomír Ondrejovič vstúpil na pôdu SAS-u v roku 1973 v úlohe 
lektora, keď ho v tom čase ako odborného asistenta Kabinetu fonetiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oslovil vtedaj-
ší riaditeľ letného seminára SAS prof. Jozef Mistrík. Hoci v tejto pozícii 
strávil iba dve sezóny, predsa opäť ako pracovník, neskôr ako riaditeľ 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied od 
roku 1984 doteraz pôsobí na Letnej škole slovenského jazyka a kultúry 
Studia Academica Slovaca v úlohe prednášateľa, člena Vedeckého gré-
mia a neskôr aj redakčnej rady posledných ročníkov zborníka predná-
šok. Ako výrazný reprezentant sociolingvistickej orientácie slovenskej 
lingvistiky v rámci svojich prednášok odkrýva mnohostranný pohľad 
na jazykový systém i komunikáciu, berúc pritom do úvahy potreby za-
hraničných frekventantov z  blízkeho i  vzdialeného sveta, ktorí si na 
letnej škole zdokonaľovali svoje znalosti slovenčiny. Počas svojho účin-
kovania na SAS-e S. Ondrejovič prezentoval aktuálne výsledky nielen 
vlastného vedeckého bádania, ale so znalosťou veci reflektoval citlivé 
otázky, ktoré sa stali predmetom diskusií medzi predstaviteľmi tradič-
ného systémovolingvistického a sociolingvistického prístupu v posu-
dzovaní jazyka a komunikácie poukazujúc na ich opodstatnenosť vo 
výskume slovenčiny aj so zreteľom na používateľov jazyka i jeho pre-
zentácie cudzincom. 

82 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Profesor Slavomír Ondrejovič v kontexte sociolingvistickej 
prezentácie slovenčiny. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. B. Chocholová – L. Mol-
nár Satinská – G. Múcsková. Bratislava : Veda, 2017, s. 157 – 166. 
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Svoje prednášky Slavomír Ondrejovič s  istými pauzami (1984 – 
2011) publikuje na stránkach zborníka prednášok Studia Academica 
Slovaca83 a doteraz má na svojom sasistickom konte 13 publikovaných 
vedeckých štúdií, čím dopĺňa databázu sociolingvisticky orientovaných 
štúdií v doterajšej 45-ročnej histórii vydávania zborníka. Ako uvádza 
vo svojom hodnotení jazykovedy v zborníkoch SAS J. Mlacek (1996,  
s. 270) a  dopĺňa J. Pekarovičová (2004; 2014), viaceré zo štúdií S. 
Ondrejoviča boli príležitosťou na prvé predstavenie jeho osobitného 
prístupu k  čiastkovým otázkam slovenskej sociolingvistiky. Vo svo-
jich prednáškach sa venuje otázkam fungovania slovenčiny v rečovej 
praxi, približuje cudzincom sociolingvistickú stratifikáciu slovenčiny 
a jej variety i vnútornú diferenciáciu so zreteľom na jazykovú politiku 
a jazykovú legislatívu. Na pozadí jazykovej ekológie interpretuje kon-
takty a spolužitie slovenčiny s inými jazykmi doma i vo svete a zároveň 
hodnotí postoje jazykovedcov i  samotných používateľov k  jazykovej 
situácii na Slovensku. Osobitne sa v prednáškovom repertoári S. On-
drejoviča pre frekventantov letnej školy vyčleňuje príspevok k syntak-
tickej stavbe slovenčiny zameraný na charakteristiku a klasifikáciu slo-
vesných a slovesno-menných jednočlenných viet (1989, s. 363 – 388), 
ktoré patria k produktívnym typom slovenského (aj slovanského) syn-
taktického systému ako jeho stabilné a rovnocenné súčasti84. 

V ZAJATÍ SOCIOLINGVISTIKY 

Blok sociolingvisticky orientovaných štúdií otvoril pohľad na Slo-
venské národné divadlo, kde sa venuje javiskovej reči, ktorá „predsta-
vuje zvyčajne jeden z  dôležitých prameňov pri formovaní i  ďalšom 
vývine spisovných foriem jazykov, predovšetkým ich výslovnostných 

83 Séria zborníkov Studia Academica Slovaca začala vychádzať v roku 1972 zásluhou  
J. Mistríka, ktorý bol riaditeľom SAS (1972 – 1991).

84 Tento publikovaný príspevok v zborníku SAS korešponduje s vydaním monografie 
S. Ondrejoviča: Medzi slovesom a vetou. Problémy slovenskej konverzie. 1. vyd. 
Bratislava : Veda 1989. 128 s., čím sa potvrdzuje téza, že frekventanti letnej školy 
boli medzi prvými adresátmi výstupov vedeckého výskumu slovenských lingvistov. 
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noriem“ (Ondrejovič, 1990, s. 241). Bližšie komentuje jazykovú situáciu 
v slovenskom divadelníctve na pozadí úsilia o dodržiavanie ortoepic-
kej normy vzťahujúce sa na výslovnosť niektorých hlások, nevyníma-
júc celkovú charakteristiku prozodických vlastností slovenčiny. Okrem 
analýzy existujúceho stavu sa v  príspevku nastoľujú aj sporné otázky 
súvisiace s vydaním Pravidiel slovenskej výslovnosti (Kráľ, 1984), kde 
autor upozorňuje na dynamické tendencie v oblasti niektorých kodifi-
kovaných javov i na chýbajúci prieskum názorov prestížnych nositeľov 
jazyka, akými sú práve herci. Tento nedostatok sa snaží doplniť na zák-
lade výsledkov sondy, v ktorej sa zisťovali postoje verejnosti na úroveň 
jazykovej kultúry v prejavoch mládeže či divadelných umelcov. Záro-
veň poukazuje na jej rozdielne vnímanie zo strany slovenských jazyko-
vedcov a jazykovej kritiky, pričom reaguje na jazykovú situáciu v iných 
krajinách, kde nachádza inšpiráciu pre smerovanie slovenského socio-
lingvisticky orientovaného výskumu. „Aj súčasná slovenská jazykove-
da, podobne ako iné národné lingvistiky, zachytila echo paradigmatic-
kej zmeny, spočívajúcej v obrate od skúmania jazykového systému ku 
skúmaniu jeho fungovania v reálnej situácii“ (Ondrejovič, 1991, s. 177). 

Zámery slovenskej sociolingvistiky v historickom priereze sú pred-
metom ďalšej štúdie, v  ktorej autor špecifikoval problémy a  úlohy 
s dôrazom na potrebu sociolingvistického prieskumu ako nevyhnut-
nej súčasti teórie spisovného jazyka. O  neuspokojivom stave svedčí 
aj fakt, že sociolingvistika na Slovensku nebola ešte v 90-tych rokoch 
inštitucionalizovaná, že sa v tom čase nedala študovať ako samostatný 
predmet a chýbalo aj monografické spracovanie problematiky. V prí-
spevku autor sleduje aktuálnu situáciu z pohľadu jednotlivých spisov-
ných aj nespisovných variet slovenčiny. Poukazuje na stav výskumu 
slangov, nárečí či mestskej reči s predstavením štúdií o jazyku sloven-
ských miest. Osobitne si všíma výskum hovorovej podoby spisovnej 
slovenčiny realizovaný pod vedením E. Paulinyho. Významnú zložku 
analýzy tvorí informácia o  jazykových kontaktoch spolu s  otázkami 
o stave bilingvizmu so zreteľom na česko-slovenské jazykové kontak-
ty, nevynímajúc špeciálny „česko-slovenský model dvojjazykovej ko-
munikácie“, ktorý vypracovala V. Budovičová v svojich štúdiách z 80. 
rokov, ako uvádza S. Ondrejovič (1991, s. 184). O jazykovej situácii na 
Slovensku referuje S. Ondrejovič v ďalších publikovaných príspevkoch 
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v  zborníkoch SAS: K jazykovej situácii na Slovensku (1992); Postoje  
k niektorým jazykovým varietam v slovenskej jazykovej situácii (2000); 
K jazykovej situácii a jazykovej legislatíve na Slovensku (V. Krupa, spo-
luautor, 2006), kde nachádzame sociologickú sondu spolu s  hodno-
tením postojov k  vybraným jazykovým varietam, predovšetkým na 
margo nárečových výrazov konštatujúc, že „jazykovo-nárečový obraz 
Slovenska je značne diferencovaný (Ondrejovič, 2000, s. 250). Autor 
registruje odlišnú realizáciu hlások u nositeľov stredoslovenských, vý-
chodoslovenských a západoslovenských nárečí a odkrýva netolerantný 
postoj k cudzím prvkom a odklon od spisovnej normy. Uvádza množ-
stvo príkladov reakcie laickej i odbornej verejnosti na prejavy politi-
kov, umelcov pochádzajúcich z jednotlivých regiónov, ktorých pôvod 
prezrádzala výslovnosť a  prozodická charakteristika prejavu, najmä 
nedodržiavanie kvantity zo strany Východniarov či tvrdá výslovnosť 
Západoslovákov. Poukazoval na používanie nespisovných variet slú-
žiacich na dorozumievanie v  príslušnom teritoriálnom alebo sociál-
nom prostredí. Všíma si aj postoje slovenských respondentov na slo-
venčinu zahraničných Slovákov, ktorí ju vnímajú diferencovane, jedni 
kladne s obdivom k čistote ich prejavu, iní s nevôľou poukazujúc na 
prejav akejsi folklórnej výslovnosti (tamže, s. 256). 

Azda za najkomplexnejšiu sociolingvistickú sondu možno považo-
vať štúdiu Je slovenčina v ohrození? (2008), ktorou S. Ondrejovič nad-
väzuje na svoje predchádzajúce príspevky, no najmä sa v nej odrážajú 
názory publikované v monografii Jazyk, veda o jazyku, societa vyjdenej 
práve v tomto roku. Úvod štúdie patrí informácii o globálnej ohroze-
nosti jazykov sveta, kde sa uvádza niekoľko jazykových skupín podľa 
stupňa ohrozenia s naznačením jeho príčin85. Hlavným zámerom štú-
die je však analýza situácie týkajúca sa slovenského národného jazyka 
a hľadanie odpovedí, či slovenčina patrí medzi ohrozené jazyky z po-
hľadu predstaviteľov slovenskej sociolingvistiky a  pragmalingvistiky, 
ktorí tvrdia, že slovenčina nie je ohrozovaná nijakým iným jazykom 

85 Podľa stupňa ohrozenia rozlišujú sa jazyky potenciálne ohrozené, ohrozené, silne 
ohrozené a  moribundné prežívajúce iba vďaka veľmi malému počtu hovoriacich, 
často len predstaviteľov staršej generácie (Ondrejovič, 2008, 63 – 64). 
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a žije svoju „normálnu sociolingvistickú situáciu“ (tamže, s. 66). Toto 
tvrdenie je v protiklade s niektorými názormi laickej verejnosti, ale aj 
s vyjadreniami jednej skupiny jazykovedcov, ktorí majú výhrady voči 
úrovni jazykovej kultúry a otvorene vykresľujú jej katastrofický stav. 
Dokonca verejne vystupujú na obranu spoločným manifestom adre-
sovaným kompetentným inštitúciám a osobnostiam Slovenskej repub-
liky, kde poukazujú na to, že sa „povážlivo zužuje funkčné spektrum 
slovenčiny“. Naopak, zástancovia sociolingvistického prúdu, lídrom 
ktorých je práve Slavomír Ondrejovič, tvrdia, že funkčné spektrum 
slovenského národného jazyka je naopak veľmi široké a diferencova-
né, že slovenčina je v dobrej kondícii (tamže, s. 68). Tento postoj sa 
vyznačuje vyššou mierou tolerantnosti k používateľom s dôrazom na 
diferencovanosť národného jazyka, s  uznaním všetkých jeho variet, 
nie iba jeho spisovnej normy. Tu je zásadný rozdiel v  prístupe k  ja-
zykovému prejavu používateľov medzi tradičným reflexívnologickým 
chápaním a pragmatickologickým zameraním jazykovedcov, ako tieto 
odlišné prístupy výstižne formuloval J. Dolník (2002), reflektujúc po-
treby komunikantov aj za cenu zavádzania nesystémových krokov pri 
používaní jazyka vedených na základe úzu aj za cenu obvinenia, že im 
chýba národné sebavedomie. 

Vnímaním kvality komunikácie sa zaoberá autor aj vo viacerých 
neskorších štúdiách, kde neustále vyjadruje svoj tolerantný postoj 
k  jazykovým variantom. Skutočný stav národného jazyka (jeho stra-
tifikáciu a diferenciáciu) možno totiž poznať len na základe prispenia 
výsledkov výskumu reálnej jazykovej komunikácie. Bez ich poznania 
sotva možno rátať s efektívnejším a perspektívnejším kodifikovaním 
(pevná je len taká norma, ktorá je akceptovateľná a akceptovaná).Uka-
zuje sa to aj v interpretácii palatálneho ľ a jeho evidencie v praxi použí-
vateľov, o ktorom referoval na viacerých miestach aj v štúdiách v rámci 
podujatí organizovaných SAS-om (Ondrejovič, 2011). Diskusia po-
kračuje smerom k otázkam potreby kodifikácie a úlohy kodifikačných 
príručiek, ako aj k potrebe a postupom jazykovej kritiky a jazykovej le-
gislatívy. V príspevku (2006, spoluautor V. Krupa) hodnotí situáciu na 
pozadí prijatých opatrení v oblasti jazykovej politiky, najmä v súvislos-
ti s prijatím zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom ja-
zyku z roku 1995, ktorý určoval používanie slovenčiny vo všetkých ob-
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lastiach spoločenského a kultúrneho života, čím vyvolal kontroverzné 
reakcie zo strany politikov aj predstaviteľov národnostných menšín. Až 
prijatím a ratifikáciou Európskej charty regionálnych a menšinových 
jazykov (2001) sa situácia týkajúca sa používania jazykov národnost-
ných menšín na Slovensku i jej aplikácia v praxi stabilizovala. Týka sa 
to deviatich jazykov (čeština, maďarčina, ukrajinčina, nemčina, poľšti-
na, chorvátčina, ruština, bulharčina a rómčina), ktoré sa používajú na 
Slovensku a majú dosah aj na vzdelávací proces. 

K JAZYKOVÝM KONTAKTOM 

Osobitnou kapitolou je vplyv iných jazykov na slovenčinu a  sle-
dovanie stavu, či je náš jazyk otvorený voči prieniku cudzích prvkov 
do jazykového systému, ako prevzaté prvky akceptuje a adaptuje, do 
akej miery je slovenčina schopná ich začleniť do svojho gramatické-
ho a lexikálneho fondu či dané výrazy aj foneticky prispôsobiť našim 
pravidlám. V  týchto prípadoch sa znovu stretáme s  kontroverzným 
hodnotením preberania anglicizmov, ktorý sa premieta jednak do lexi-
kálnej zásoby, ale výrazne zasahuje aj iné jazykové roviny, ovplyvňuje 
jednak morfologickú stavbu prostredníctvom tzv. deflektivizačných 
tendencií, jednak syntaktickú stránku jazykových operácií. Spomína 
sa niekoľko prípadov, v ktorých autor reaguje na výčitky vplyvu anglič-
tiny (2008, s. 72), napr. na častú zámenu inštrumentálu nominatívnym 
tvarom XY je spolupracovník redakcie, namiesto je spolupracovníkom či 
nadužívanie osobného zámena pri prézente Ja myslím namiesto Myslím 
podľa anglického I think, čo však nepovažuje za nič neprimerané a ich 
používanie zdôvodňuje staršími jazykovými modelmi. Samozrejme, tu 
chýba predsa len špecifikácia prípadov, keď sa vyžaduje inštrumentál 
vzhľadom na sémantiku výpovede. K zásadným tvrdeniam S. Ondre-
joviča patrí výrok, že slovenčina ako jedinečný a originálny stredoeu-
rópsky jazyk je relatívne rozvinutý a dobre opísaný vyzdvihujúc fakt, že 
sa neopisuje len spisovná varieta, ale aj živé normy a že „na Slovensku 
platí relatívne dobre vyvážený jazykový zákon“ (tamže, s. 73). 

V rámci svojho výskumného záberu sa prof. Slavomír Ondrejovič 
venuje otázkam jazykových vzťahov so zreteľom na ekolingvistické 
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aspekty spolužitia slovenčiny a  kontaktových jazykov. V  príspevku  
Z výskumu Slovákov a slovenčiny v Dolnom Rakúsku (1996) predsta-
vuje výsledky projektu, mapujúceho komplexný obraz o jazykovej 
situácii tejto špecifickej etnickej skupiny žijúcej na území Rakúska. 
Ide o jedinečný typ minority, ktorá je zaujímavým predmetom inter-
disciplinárneho výskumu z hľadiska dialektológie, etnológie, histórie 
a samozrejme poskytuje bohatý materiál aj pre sociolingvistickú inter-
pretáciu daného stavu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím integ-
ráciou prvkov z obidvoch kontaktových jazykov. Práve jazyková zlož-
ka projektu hľadá a odhaľuje prvky slovenských nárečí so zreteľom na 
hláskoslovné, morfologické a lexikálne javy v dolnorakúskych obciach, 
ktoré dokumentujú príslušnosť miestnych dialektov do juhozápadnej 
skupiny slovenských nárečí. Sociolingvistický výskum autori uskutoč-
nili priamo v teréne na základe rozhovorov s obyvateľmi dotknutých 
obcí a doplnili o údaje z dotazníkov, ktoré vyplnili respondenti. V pre-
jave obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej etnickej skupine sa prejavila 
výrazná miera nemecko-slovenskej interferencie a ovplyvnila používa-
nie výpožičiek z nemčiny v bežnej komunikácii.

K PROFILOM OSOBNOSTÍ SLOVENSKEJ (JAZYKO)VEDY

V 90. rokoch pokračoval S. Ondrejovič vo výskume sondou do slo-
vensko-nemeckých vedecko-kultúrnych vzťahov. V publikovanom prí-
spevku (1998) sleduje vplyv Wilhelma von Humboldta a nemeckých 
lingvistov na Ľudovíta Štúra a jeho lingvistickú orientáciu. Uvažuje 
o jeho ceste ku konštituovaniu gramatiky spisovného jazyka, ktorý ne-
vznikol na základe skladania prvkov z viacerých nárečí, hoci sám Štúr 
priznáva príklon k živej reči, akou sa hovorí na Liptove, Orave a Turci 
(tamže, s. 120)86. V texte možno nájsť výklad Štúrových postojov na po-

86 Z  analýzy výrokov vyplýva, že Stúr pri svojom kodifikačnom úsilí hľadá oporu 
v stredoslovenských nárečiach, nejde mu však len o nejaké „plátanie“ či „vyberanie“ 
tvarov z jednotlivých „slovenských rozličností“, výsledkom ktorých by mohla byť len 
„strakatina“ bez vlastných zákonitostí a bez potrebnej jednoty. 
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zadí Humboldtových úvah o účasti jazykovedcov pri utváraní jazyka, 
ktoré S. Ondrejovič dôkladne skúmal a spoznával aj pri prekladaní Hu-
mboldtovho diela O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a  jej vplyve 
na rozvoj ľudského rodu do slovenčiny ((Humboldt 1836; Ondrejovič 
2000). V analyzovanom príspevku rezonujú podnety a inšpirácie v po-
hľade na jazyk u Ľ. Štúra i ďalších slovenských jazykovedcov inšpirujú-
cich sa myšlienkami W. von Humboldta. Autor zdôrazňuje, že „Náuka 
reči slovenskej nie je len praktickou gramatikou, ale má aj svoju výraznú 
filozofickú dimenziu“ pripomínajúcu humboldtovského ducha i termi-
nológiu, najmä pri výklade o matérii a forme jazyka (1998, s. 119). 

Záujem o  zachytenie prínosu výrazných osobností jazykovedy sa 
u  S. Ondrejoviča prejavuje hneď v  prvom publikovanom príspevku 
v zborníku SAS a sprevádza ho prakticky počas celého jeho profesij-
ného života, keď verejnosti sprístupňuje dielo známych lingvistov, ale 
všíma si prínos i menej známych slovenských vedcov a bádateľov. Ako 
člen Spoločnosti pre strojovú lingvistiku (Manchester, 1982 – 1998) 
a  člen Medzinárodnej spoločnosti fonetických vied (Praha, od roku 
1983) sleduje priekopnícke práce bádateľov v tejto oblasti. 

Pri príležitosti 250. výročia narodenia Wolfganga von Kempelena, 
jedného z najslávnejších bratislavských rodákov, predstavuje sasistom 
v roku 1984 dielo tohto vynálezcu, konštruktéra a polyhistora. Na po-
zadí jeho vynálezov z rozličných oblastí, ako je šachový automat, tlako-
vý vodovod, kyvadlový most, tlačiarenský stroj pre slepcov a iné slávne 
vynálezy, vyzdvihuje jeho hovoriaci stroj opísaný v  rozsiahlej Kem-
pelenovej práci Mechanizmus ľudskej reči, ktorú Ondrejovič v článku 
podrobne rozoberá s dôrazom na štruktúru a organizáciu jazyka a fun-
govanie reči (1984, s. 413 – 433)87. 

87 Centrom pozornosti S. Ondrejoviča sa stal jeho hovoriaci stroj, ktorý sám Kempe-
len skonštruoval. Išlo o poznávací model, teda o zariadenie, pomocou ktorého sa 
dali produkovať aj dekódovať hlásky, slová a vety. Kempelenov stroj modeloval arti-
kulačnú a sčasti aj akustickú časť, a tak ho autor považuje za jedného z priekopníkov 
experimentálnej fonetiky, aj keď jeho prínos pre odborníkov – filológov a fonetikov 
– bol v princípe diskutabilný, pretože sa viacej angažoval v iných oblastiach, pred-
sa jeho experimenty prispeli aj k opisu jazyka a rozvoju zariadení na syntézu reči  
(Ondrejovič, 1984, s. 429). 
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V roku 2007, keď si slovenská jazykovedná obec pripomenula sto-
ročnicu Henricha Barteka, jednej z najvýraznejších osobností sloven-
skej jazykovedy 20. storočia, sa S. Ondrejovič podujal v  prednáške 
ukázať podstatu jeho vedeckého pôsobenia a zhodnotiť, v čom spočí-
va kontroverznosť jeho prístupov (2007, s. 85 – 90). Ako rozhľadený 
predstaviteľ slovenského purizmu 30. a polovice 40. rokov 20. storočia 
sa H. Bartek zaslúžil o novodobú podobu pravidiel slovenského pra-
vopisu, bol zakladateľom a redaktorom Slovenskej reči, prispel k vý-
kladom jazyka z  pohľadu diachrónie aj synchrónie. Napriek svojim 
puristickým tendenciám sa prejavujú jeho demokratické postoje, vy-
zdvihujúc bohatstvo slovenčiny, jej normálny súčasný stav i jej budúci 
rozvoj (tamže, s. 88).  

V personálnych profiloch Slavomíra Ondrejoviča zaujíma význam-
né miesto jedna z najväčších postáv slovenskej lingvistiky prof. PhDr. 
Ján Horecký, DrSc., ktorého predstavil aj frekventantom letnej školy 
pri príležitosti jeho nedožitých 90 rokov (2010, s. 147 – 154) ako vý-
nimočného vedca, výborného učiteľa i vzácneho človeka, odvolávajúc 
sa na príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej jeho 
jubileu. Ako dlhoročný spolupracovník a  priateľ prof. J. Horeckého 
osobne zažil jeho múdry, láskavý a zároveň tolerantný prístup, ktorý 
pocítili všetci jeho žiaci, stážisti, doktorandi i nasledovníci z niekoľ-
kých generácií pôsobiaci v rozličných vedných odboroch, najmä však 
v oblasti slovakistiky, slavistiky, klasickej filológie a iných filologických 
či filozofických disciplín. Všetci si cenili jeho principiálnosť pri skú-
maní jazyka v širšom sociálnom a kultúrnom kontexte, schopnosť jas-
ne formulovať a interpretovať javy, ochotu trpezlivo počúvať partnera 
v snahe chápať a prijímať aj iné postoje. Ján Horecký sa celým svojím 
životom snažil sprístupňovať „vedeckú pravdu o  jazyku“ a  jeho fun-
govaní v  praxi, nezištne odovzdával vedomosti i skúsenosti pravého 
humanistu a svojich žiakov inšpiroval k precíznosti i citlivému vníma-
niu jazykového mechanizmu, vzťahu jazyka a myslenia, otváral cestu 
k novým metódam výskumu a nabádal k odvahe prenikať do podsta-
ty netradične, aj za cenu nepriazne časti slovenskej lingvistickej obce. 
V  mnohých lingvistických disciplínach od skúmania terminológie, 
lexiky či  tvorby špeciálnej onomaziologickej teórie po zásadné prí-
spevky o jazykovej politike a jazykovej kultúre zanechal výraznú stopu 
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v slovenskom lingvistickom bádaní a svojím bohatým dielom posunul 
jeho vývin výrazne dopredu. 

Do tejto kategórie patrí aj štúdia venovaná ďalšej poprednej osob-
nosti slovenskej jazykovedy prof. PhDr. Jozefovi Mistríkovi, DrSc., 
v  ktorej S. Ondrejovič nepredstavuje celé jeho dielo, ale zameral sa 
len na lingvistickú encyklopedistiku a Mistríkov prínos pre rozvoj jej 
slovenskej zložky. Štúdia je súčasťou jubilejného vydania 40. zväzku 
zborníka SAS (2011, s. 225 – 231) vydaného pri príležitosti nedožitých 
90 rokov prof. J. Mistríka, ktorý je zakladateľom tejto pozoruhodnej 
edičnej série a  zároveň priekopníkom lingvistickej encyklopedisti-
ky na Slovensku. Všíma si myšlienky vzniku monumentálneho diela 
Encyklopédia jazykovedy (1993), ktorá má úzky súvis so skúmaním 
encyklopedického štýlu. J. Mistríka s obdivom hodnotí ako všestran-
ného vedca, pedagóga a  schopného organizátora a  manažéra, ktorý 
popri tvorbe tohto diela pracoval na ďalších monografiách, príruč-
kách či kompendiách pre potreby verejnosti i na študijné účely. Ako 
redaktor obrazovej časti a spoluautor viacerých hesiel najmä z oblasti 
všeobecnej jazykovedy i autor profilov osobností svetovej lingvistiky 
S. Ondrejovič približuje genézu tvorby encyklopédie, ktorá obsahuje 
viac ako 2000 ilustrovaných hesiel zo všetkých lingvistických odbo-
rov. V komentári sleduje zostavenie štruktúry diela, ako sa robil výber 
slovenských autorov i výber zaradených jazykovedných prác, ktorého 
sa najviac dotkol „zub času“, ako sa postupovalo pri zaraďovaní auto-
rov svetovej lingvistiky poukazujúc na neujasnenosť koncepcie, či ide 
o  národnú alebo univerzálnu encyklopédiu (tamže, s. 228). Napriek 
istým výhradám, ktoré sa týkajú zostavovania i editovania materiálov 
v duchu tradičnej systémovej lingvistiky, patrí encyklopédia jazykove-
dy k základným študijným prameňom poznávania lingvistického mys-
lenia a jeho predstaviteľov. 

V RÁMCI SEMINÁROV PRE LEKTOROV

Ak chceme bilancovať vedecký a pedagogický prínos prof. Slavomí-
ra Ondrejoviča pre Studia Academica Slovaca osobitne treba vyzdvih-
núť jeho úsilie sprostredkovať výsledky sociolingvistického výskumu 
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nielen frekventantom letnej školy, ale aj iným záujemcom a účastní-
kom vedeckých podujatí, medzinárodných konferencií či sympózií 
referujúcich o stave slovakistiky v zahraničí organizovaných v rámci 
SAS-u. Ako člen vedeckého grémia sa S. Ondrejovič zúčastňoval na 
odborno-metodických seminároch pre lektorov pôsobiacich na uni-
verzitách v zahraničí a informoval o aktuálnych vedeckých a publikač-
ných výstupoch a výskumných projektoch pracovníkov Jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, ktoré sú k dispozícii 
lektorom, študentom lektorátov i predstaviteľom  zahraničnej slovakis-
tiky. Z prehľadu o jeho publikovaných prednáškach v zborníkoch SAS 
jasne dominuje sociolingvistická orientácia štúdií so zreteľom na opis 
slovenčiny v rečovej praxi, ktorá má ambíciu ponúknuť kvalifikovanú 
pomoc a prispieť aj k úspešnosti riešení veľmi aktuálnych jazykovopo-
litických problémov v duchu ekolingvistických princípov koexistencie 
slovenčiny i  jazykov menšín na Slovensku. Aj keď súbor príspevkov 
jubilanta v zborníkoch SAS patrí k relatívne menej početným, predsa 
svojím otvoreným a  zároveň demokratickým videním jazyka v  kul-
túrnych a sociálnych súvislostiach obohatil vzdelávací program letnej 
školy a rozšíril tak obzor zahraničných frekventantov o sociolingvistic-
kú dimenziu skúmania jazyka.

Za vedecký prínos, pedagogické pôsobenie na letnej škole Studia 
Academica Slovaca i na Katedre slovenského jazyka, ako aj za rozvoj 
slovakistiky vo svete bol prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. oce-
nený Zlatou medailou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 
ktorú mu udelil dekan pri príležitosti jeho životného jubilea v  roku 
2016. 

Príspevky Slavomíra Ondrejoviča publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (13 – 35) v rokoch 1984 – 2011

Wolfgang von Kempelen a jeho hovoriaci stroj. SAS 13, 1984, s. 413 – 433.
Jednočlenné vety slovesné a slovesno-menné v spisovnej slovenčine. SAS 18, 

1989, s. 363 – 388.
Slovenské národné divadlo v sociolingvistickom pohľade. SAS 19, 1990,  

s. 241– 256.
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Sociolingvistika na Slovensku. SAS 20, 1991, s. 177 – 191.
K jazykovej situácii na Slovensku. SAS 21, 1992, s. 104 – 110.
Z výskumu Slovákov a slovenčiny v Dolnom Rakúsku. SAS 25, 1996, s. 153 

– 159.
Zo slovensko-nemeckých vedecko-kultúrnych vzťahov. SAS 27, 1998, s. 118 

– 123.
Postoje k niektorým jazykovým varietam v slovenskej jazykovej situácii. SAS 

SAS 29, 2000, s. 250 – 258. 2000, s. 250 – 258.
Storočnica Henricha Barteka. SAS 36, 2007, s. 85 – 90.
Je slovenčina v ohrození? SAS 37, 2008, s. 63 – 75.
Ján Horecký a súčasná slovenská jazykoveda. SAS 39, 2010, s. 147 – 154.
Lingvistická encyklopedistika a profesor Jozef Mistrík. SAS 40, 2011, s. 225 

– 231.
ONDREJOVIČ Slavomír – KRUPA Viktor: K jazykovej situácii a jazykovej 

legislatíve na Slovensku. SAS 35, 2006, s. 61 – 74.
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AKO DOCENT JÁN BOSÁK  
PREZENTOVAL SASISTOM 
SOCIOLINGVISTICKÚ STRATIFIKÁCIU 
SLOVENČINY 

„Najvhodnejším spôsobom na zachytenie špecifiky fungovania  
spisovného jazyka na pozadí ostatných variet národného jazy-
ka, koexistujúcich v danom spoločenstve v konkrétnom histo-
rickom období, je stratifikačný model slovenčiny“ 88.

 

Uvedený citát azda najvýstižnejšie charakterizuje jeden zo základných 
vektorov dlhodobo orientovaného vedeckého výskumu doc. PhDr. 
Jána Bosáka, CSc. (1939 - 2018)  ktorý v rámci svojho účinkovania 
na Letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slova-
ca (SAS) odkrýval cudzincom sociolingvistické parametre fungovania 
slovenčiny v rečovej praxi hľadajúc prepojenie medzi spisovným jazy-
kom a varietami. Svojimi prednáškami pomáhal cudzincom vidieť slo-
venčinu ako diferencovaný národný jazyk fungujúci v sociálnej situá-
cii. Predstavuje sociolingvistickú stratifikáciu slovenčiny s dôrazom na 
zachytenie komunikačných a sociálnych podmienok dorozumievania, 
ktoré si vyžaduje „prejsť od analýzy jazykových prostriedkov a štruktúr 
k skúmaniu všetkých variet národného jazyka fungujúcich v súčasnej 
komunikácii“ (Bosák, 1997, s. 38). Registruje dynamické zmeny vyplý-
vajúce z komunikačných potrieb používateľov jazyka i rešpektovania 
súčasných trendov európskej jazykovej politiky. Cieľom príspevku je 
sociolingvistická interpretácia publikovaných prednášok v zborníkoch 

88 BOSÁK, Ján: Aká je slovenčina na konci 20. storočia? (O koncepcii výskumného pro-
jektu). In: Studia Academica Slovaca. 26. 1997, s. 35 – 43. 
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Studia Academica Slovaca na pozadí dlhodobej vedeckovýskumnej 
orientácie J. Bosáka v kontexte domácej a zahraničnej slovakistiky. 

 Ján Bosák vstúpil na pôdu SAS-u v roku 1985 v úlohe prednášateľa 
a do roku 2005 publikoval deväť príspevkov v jednotlivých zväzkoch 
zborníka Studia Academica Slovaca. Ako výrazný reprezentant socio-
lingvistickej orientácie slovenskej lingvistiky v rámci svojich prednášok 
odkrýva mnohostranný pohľad na jazykový systém i komunikáciu, be-
rúc do úvahy rôznorodý sociálny kontext slovenskej spoločnosti, kto-
rý sa prejavuje v pestrej škále komunikačných registrov. Poukazuje na 
prienik sociolingvistiky so štylistikou a podčiarkuje záujem obidvoch 
disciplín o  jazykové varianty a  jazykové variety, sledujúc zákonitosti 
a činitele, ktoré ovplyvňujú spôsob výberu optimálneho komunikátu, 
najlepšie odrážajúceho aktuálnu komunikačnú situáciu. Počas svojho 
účinkovania na SAS-e J. Bosák prezentoval aktuálne výsledky nielen 
vlastného vedeckého bádania, ale so znalosťou veci reflektoval citlivé 
otázky, ktoré sa stali predmetom diskusií medzi predstaviteľmi tradič-
ného systémovolingvistického a  sociolingvistického prístupu v  po-
sudzovaní jazyka a  komunikácie poukazujúc na ich opodstatnenosť 
vo výskume slovenčiny aj so zreteľom na používateľov jazyka i  jeho 
prezentácie cudzincom. Zároveň poukazuje na rozdielne vnímanie 
zo strany slovenských jazykovedcov a jazykovej kritiky, porovnávajúc 
názory tradicionalistov, názorovo nevyhranených a  sociolingvisticky 
orientovaných lingvistov.

SOCIOLINGVISTICKÁ STRATIFIKÁCIA

Svoje prednášky publikuje Ján Bosák s  istými pauzami v  rokoch 
1985 – 2005 na stránkach zborníka prednášok Studia Academica Slo-
vaca89, kde svojimi deviatimi vedeckými štúdiami dopĺňa databázu 
sociolingvisticky orientovaných príspevkov. Ako uvádza vo  svojom 

89 Bibliografia príspevkov v  publikácii 50 rokov Studia Academica Slovaca v  preme-
nách. Ed. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava : Univerzita Komenského 2014, 
232 s. 
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hodnotení jazykovedy v zborníkoch SAS J. Mlacek (1996, s. 270) a do-
pĺňa J. Pekarovičová (2004; 2014), viaceré zo štúdií J. Bosáka boli príle-
žitosťou na prvé predstavenie jeho osobitného prístupu k čiastkovým 
otázkam slovenskej sociolingvistiky. Vo svojich prednáškach sa venuje 
otázkam fungovania slovenčiny v rečovej praxi, približuje cudzincom 
sociolingvistickú stratifikáciu slovenčiny so zreteľom na jej vnútornú 
diferenciáciu na jazykové variety. 

Blok sociolingvisticky orientovaných štúdií J. Bosáka otvorila cha-
rakteristika slangu v  súčasnej jazykovej situácii90, odvolávajúc sa na 
práce venované opisu tejto súčasti slovenského lexikálneho fondu, kto-
rá v tom čase nepatrila medzi výskumné priority slovenskej lingvistiky. 
V príspevku poukazuje na príznakovosť slangových výrazov a ich šty-
listickú platnosť z pohľadu jednotlivých komunikačných sfér. Na zák-
lade doložených príkladov vyčleňuje spoločné znaky slangovej lexiky, 
avšak túto vlastnosť nepovažuje za jediné kritérium klasifikácie. Uvá-
dza, že slangovosť je širším javom, ktorý zasahuje viaceré jazykové ro-
viny, nielen lexikálnu zásobu. Evidentne sa prejavuje aj v zvukovom či 
syntaktickom pláne nedodržiavaním spisovnej normy, uplatňovaním 
ortoepických a  syntaktických variantov. Pri posudzovaní slangových 
prostriedkov je dôležitá oblasť používania, nie spôsob ich tvorenia. 
Upozorňuje na absenciu jednotnej terminológie v oblasti identifikácie 
slangizmov, ktoré prezentujú úsilie o úsporné vyjadrovanie, príslušnosť 
k svojmu prostrediu i profesii a jazykovú tvorivosť (Bosák, 1995, s. 75).  

Dôležitým medzníkom sociolingvistickej stratifikácie je termi-
nologická špecifikácia dialektov a  sociolektov91 na pozadí súdobých 
výskumov národného jazyka. Dialekty a  sociolekty, označované ako 
„protipól“ k  spisovnému jazyku, sú zaradené medzi nespisovné pro-
striedky jazyka (Bosák, 1996, s. 26). Zároveň kriticky vníma fakt, že 
popri nárečiach nespisovnú vrstvu jazyka tvoria slangizmy, ktoré majú 
úplne odlišný charakter ako dialektizmy. V štúdii vymedzuje skupinu 
profesionalizmov, ktoré sú súčasťou hovorovej spisovnej variety pome-

90 BOSÁK, Ján: Slang v súčasnej jazykovej situácii. Studia Academica Slovaca. 14. 1985, 
s. 69 – 80.

91 BOSÁK, Ján: Dialekty a sociolekty. Studia Academica Slovaca. 25. 1996, s. 25 – 30.
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núvajúcej reálie typické pre istú pracovnú oblasť, prípadne pracovný 
styk (Bosák, tamže, s. 27). 

DOMÁCE – CUDZIE – INTERNACIONÁLNE 

J. Bosák na pozadí historických i dobových prameňov interpretuje 
postoje slovenských lingvistov k problematike hodnotenia lexikálnych 
prostriedkov na škále domáce – cudzie – internacionálne92. Sleduje 
proces preberania cudzích prvkov do spisovnej slovenčiny a mieru ich 
používania v rečovej praxi z hľadiska sociolingvistiky. V článku rea-
guje na negatívne vyjadrenia puristov, ktorí brojili proti kodifikovaniu 
cudzích slov v  spisovnej slovenčine zdôrazňujúc čistotu jazyka (Bo-
sák, 1999, s. 32). Aj keď sa v niektorých postojoch objavuje prijateľná 
požiadavka na funkčnosť a komunikačnú potrebu prevzatých výrazov, 
predsa táto snaha zostáva iba v deklaratívnej podobe, ako to naznaču-
je aj citát H. Barteka (1933), ktorým sa uvádza posudzovaný Bosákov 
príspevok93. Analýza Bartekovho článku o cudzích slovách v spojení 
s čistotou jazyka jasne poukazuje na to, že najvyššou autoritou, ktorá 
rozhoduje o škodlivosti, zbytočnosti či potrebe cudzích slov v jazyku 
je purista, strážiaci čistotu jazyka. Pritom sa podceňuje fakt, že po-
menúvaním novej reálie prostredníctvom prevzatého slova „často ide 
o  vyjadrenie ďalšieho významu, sémantickú či štýlovú diferenciáciu, 
pragmatickú hodnotu a  pod.“ (tamže, s. 33). Za dôležitý ukazovateľ 
dynamiky súčasnej slovenčiny možno pokladať proces internaciona-
lizácie, prejavujúci sa vo všetkých slovanských jazykoch. V komentári 
k jazykovej situácii sa opiera o hodnotenie Kláry Buzássyovej (1998), 
ktorá podčiarkuje otvorenosť slovenčiny voči preberaniu internacio-
nalizmov pri diferencovanom fungovaní v rozličných komunikačných 
sférach ako základnej typologickej črty slovenčiny. Osobitné miesto 

92 BOSÁK, Ján: Domáce, cudzie, internacionálne v postojoch slovenských lingvistov. 
SAS. 28. 1999, s. 31 – 38).

93 „Len národ, ktorý žije úplne oddelene od ostatného sveta, mohol by mať slovník 
celkom svojský, bez cudzích prvkov“. Henrich Bartek, 1933. In: Bosák, tamže, s. 31.
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zaujíma hodnotenie internacionalizmov v kontexte jazykovej situácie 
po spoločenských zmenách v 90. rokoch, keď najmä enormný prienik 
anglicizmov sa považuje za ohrozenie suverenity slovenčiny a destabi-
lizáciu jej systému. K tomu prispelo aj prijatie zákona o štátnom jazyku 
v roku 1995. Anamnézu vtedajšej jazykovej situácie vo vzťahu k pre-
beraniu cudzích prostriedkov J. Bosák dokladá niekoľkými príkladmi 
z  jazykovej praxe, napr. databázový systém, workshop či prepis slova 
jazz, ktoré v KSSJ je iba poslovenčenej forme džez, hoci v hudbe fungu-
je v pôvodnej podobe. Rozdielne hodnotenie prevzatých slov z iných 
jazykov sa prejavuje aj v  nejednotnej terminológii oscilujúcej medzi 
pojmami cudzie, prevzaté slová, neskôr výpožičky. 

SLOVENČINA A SLOVANSKÉ JAZYKY

Významným počinom profesijnej kariéry J. Bosáka bola aktívna 
účasť na spoločnom medzinárodnom slavistickom projekte zame-
ranom na charakteristiku jazykovej situácie i  komparatívny výskum 
slovanských jazykov v  druhej polovici 20. storočia (1945 – 1995). 
Výsledky výskumu a konkrétne zistenia o slovenčine v porovnaní so 
slovanskými jazykmi predstavil aj na stránkach zborníka SAS94. V prí-
spevku pomenúva základné tendencie v oblasti dynamiky jazykových 
zmien a noriem vedúcich k vzniku prechodných variet zapríčinených 
predovšetkým pohybom v  sociálnej štruktúre spoločnosti (Bosák, 
2000, s. 227). Zmeny zasiahli najmä hovorenú komunikáciu v mestách 
redukciou komunikačnej funkcie tradičných dialektov. Informácie au-
tor dopĺňa sondou do sociolingvistického výskumu, ktorý na prelome 
storočí ešte nepatril medzi uznávané lingvistické disciplíny, pretože sa 
jeho výsledky potvrdzujúce širokú škálu sociálnych variet, nerešpek-
tovali v kodifikovaných príručkách. J. Bosák v článku špecifikuje, čo 
sa v  jednotlivých jazykoch zmenilo a  čo nie, všíma si pozitíva i  ne-
gatíva prelomu s dôrazom na prejavy variantnosti vplyvom nekodifi-

94 BOSÁK, Ján: Slovenčina a slovanské jazyka na prelome storočí. SAS 29. 2000, s. 227 
– 233. 
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kovaných (polo)variet národného jazyka ku kodifikovanému jazyku, 
ako aj tendenciu zapájať do procesu používateľa jazyka (tamže, s. 229). 
Zdôrazňuje fakt, že výskumná analýza by mala vyústiť do potreby 
iného zaobchádzania s  jazykom vo všetkých komunikačných sférach 
rešpektovaním spoločenských zmien vzhľadom na diferencované po-
treby rozličných skupín adresátov. Výsledkom slavistického projektu 
boli vedecké fóra, publikované výstupy, najmä zborník Internaciona-
lizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti či vedecký projekt 
Inovačné procesy v slovnej zásobe súčasnej slovenčiny zmeraný na lexiku 
v najdynamickejších odborných oblastiach, ako sú počítače, ekonomi-
ka, reklama, technológie, ktorý nadväzuje na monografiu o dynamike 
slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (1989). 

Azda za najkomplexnejšiu sociolingvistickú sondu J. Bosáka mož-
no považovať výskum nespisovných foriem premietnutý v  štúdii  
o dynamike subštandardných javov v slovenčine95. V tejto oblasti vy-
čleňuje nespisovné jednotky sociolektov, ktoré sa formujú v rozličných 
pracovných, sociálnych, záujmových skupinách ako polovariety (se-
mivariety). Na základe viacerých parametrov vymedzuje tri skupiny 
– slangizmy, subštandardizmy a  profesionalizmy. Všetky skupiny 
charakterizuje, uvádza štylistické príznaky pre slangizmy, kde má do-
minantné postavenie preexponovaná expresívnosť, pre subštandardiz-
my je to cudzí pôvod a pre profesionalizmy sa kladie dôraz na ekono-
mickosť komunikácie (Bosák, 2005, s. 24 – 25). Svoje tvrdenia dokladá 
početnými príkladmi z  praxe a  upozorňuje na potrebu aktuálneho 
prehodnocovania jazykových štandardov. V závere príspevku uvádza 
prenikanie subštandardných prostriedkov v jednotlivých slovanských 
jazykoch, kde sa postupne uplatňuje kolokvizácia, čím sa jazyk stáva 
živším, diferencovanejším. Práve tendencia k demokratizácii sa stáva 
základným cieľom sociolingvisticky orientovaného výskumu Jána Bo-
sáka, ktorý má veľkú zásluhu na tvorbe stratifikácie komunikačných 
sfér národného jazyka a na profesionalizácii slovenskej sociolingvis-
tiky. 

95 BOSÁK, Ján: Dynamika subštandardov. SAS 34. 2005, s. 21 – 28. 
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Príspevky Jána Bosáka publikované v zborníkoch Studia Academica 
Slovaca (14 – 34) v rokoch 1985 – 2005

Slang v súčasnej jazykovej situácii. SAS 14, 1985, s. 69 – 80. Sociolingvistický 
pohľad na kodifikáciu Sama Cambela (1856 – 1909). SAS 22, 1993, s. 26 
– 36. Hľadanie nových ciest v teórii spisovnej slovenčiny. SAS 24, 1995,  
s. 23 – 30.

Dialekty a sociolekty. SAS 25, 1996, s. 25 – 30. Aká je slovenčina na konci 20. 
storočia? (O koncepcii výskumného projektu). SAS 26, 1997, s. 35 – 43. 
Domáce, cudzie, internacionálne v postojoch slovenských lingvistov. SAS 
28, 1999, s. 31 – 38.

Slovenčina a slovanské jazyky na prelome storočí. SAS 29, 2000, s. 227 – 233.
Sto rokov od vyjdenia Rukoväti spisovnej reči slovenskej. SAS 31, 2002,  

s. 25 – 30.
Dynamika subštandardov. SAS 34, 2005, s. 21 – 28. 
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AKO PROFESOR JOZEF RUŽIČKA  
PREDSTAVIL ZAHRANIČNÝM SLOVAKISTOM 
TYPOLOGICKÉ ČRTY SLOVENČINY

„Gramatický systém jazyka je vo vývine pomerne stály. Pod-
lieha síce  zmenám, ale tie sú značne pomalé. No i tak badať 
dynamickosť v celom gramatickom systéme“ 96.

Uvedený citát azda najvýstižnejšie charakterizuje základné paramet-
re dlhodobo orientovaného vedeckého výskumu prof. PhDr. Jozefa 
Ružičku, DrSc., ktorý v  rámci svojho účinkovania na Letnej škole 
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) odkrý-
val cudzincom predovšetkým princípy gramatickej stavby slovenči-
ny s dôrazom na špecifiká jej morfologickej a syntaktickej roviny. Vo 
svojich príspevkoch sa venuje otázkam typologickej charakteristiky 
v historickom kontexte neobchádzajúc pritom ani dynamické zmeny 
v jazykovom systéme i v rečovej praxi. Svojimi prednáškami pomáhal 
cudzincom vidieť slovenčinu ako sebavedomý konkurencieschopný 
(stredo)európsky jazyk rešpektujúci vlastné genetické a typologické 
črty a  zároveň schopný reagovať na dynamické zmeny vyplývajúce 
z komunikačných potrieb používateľov jazyka i rešpektovania vtedaj-
ších jazykovopolitických trendov. V centre pozornosti tohto príspevku 
je lingvistická interpretácia publikovaných prednášok v  zborníkoch 
Studia Academica Slovaca na pozadí dlhodobej vedeckovýskumnej 

96 RUŽIČKA, Jozef: Gramatický systém slovenčiny v  kontexte cudzích systémov. In: 
Studia Academica Slovaca. 8. Red. J. Mistrík. Bratislava : Alfa, 1979, s. 379. Autor 
na pozadí svojho dlhoročného lingvistického výskumu jasne deklaruje svoj postoj 
k slovenčine a jej používaniu v komunikačnej praxi.  
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orientácie Jozefa Ružičku, ktorý ako vedúca osobnosť zásadných vý-
skumných projektov výrazne prispel k rozvoju domácej slovakistiky97.  

Jozef Ružička vstúpil ako prednášateľ na pôdu SAS-u v roku 1965, 
teda hneď od prvého ročníka letného seminára slovenského jazyka 
a kultúry, keď sa stal riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra 
SAV a prakticky nepretržite pôsobil do roku 1979. Do úlohy predná-
šateľa sa dostal vďaka ponuke prvého riaditeľa a blízkeho spolupracov-
níka Eugena Paulinyho a v tejto činnosti pokračoval aj počas funkč-
ného obdobia dlhoročného riaditeľa Jozefa Mistríka. Ako výrazný 
reprezentant slovenskej lingvistiky v rámci svojich prednášok odkrýva 
mnohostranný pohľad na jazykový systém, opisuje jednotky grama-
tickej sústavy a ich fungovanie v komunikácii, berúc pritom do úva-
hy potreby zahraničných frekventantov. Práve im sa snaží prezentovať 
aktuálne výsledky vlastného vedeckého bádania, pričom so znalosťou 
veci reflektuje citlivé otázky, ktoré sa stali predmetom diskusií medzi 
predstaviteľmi slovenskej jazykovednej obce. 

PREDNÁŠKY V RÁMCI PRVÝCH ROČNÍKOV (1965 – 1970)

Šesť prednášok odznelo v rámci prvých ročníkov letného seminá-
ra98, keď ešte neexistoval zborník prednášok, ani iné záznamy, pozná-
me však názvy jeho prednášok, ktoré na základe štúdia archívnych ma-
teriálov zdokumentoval Jozef Mlacek (2004)99. Prednášky sú venované 
otázkam gramatickej stavby slovenského jazyka, jej výskumu aj ve-

97 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Jozef Ružička a Studia Academica Slovaca. Slovenská reč, 
2017, roč. 82, č. 1, s. 24 – 32. 

98 Prednášky Jozefa Ružičku v rámci prvých ročníkov Studia Academica Slovaca (1965 
– 1970): Výskum gramatiky slovenského jazyka (1965); Problémy jazykovej kultúry 
(1966); Gramatická stavba spisovnej  slovenčiny (1967); Spisovná slovenčina v ob-
dobí 1918 – 1968 (1968); Vývin odborného štýlu spisovnej slovenčiny v posledných 
50 rokoch (1969); Slovesné jednočlenné vety v slovenčine (1970).

99 V štúdii J. Mlacek (2004, s. 29 –36) uvádza prehľad o prednáškach v programe pr-
vých ročníkov letnej školy SAS, kde v zozname prvých siedmich ročníkov sa s vý-
nimkou roku 1971 nachádzajú aj prednášky J. Ružičku.
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deckého opisu, ktorý v tom čase korešponduje s tvorbou akademickej 
morfológie, kde ako jej vedecký redaktor spracoval práve pasáže o ty-
pologických vlastnostiach slovenčiny s dôrazom na opis jej morfolo-
gického typu (J. Ružička, 1966, s. 21 – 60). Autor však ani v tejto prvej 
fáze neobchádza problematiku jazykovej kultúry, histórie spisovného 
jazyka či vývinu odborného štýlu. V roku 1970 predstavil frekventan-
tom svoju koncepciu slovesných jednočlenných viet v slovenčine, ktorá 
sa stala východiskom ich klasifikácie v intenciách slovenskej syntaxe. 

TÉMY PUBLIKOVANÝCH PREDNÁŠOK 

Väčšinu tém prvých prednášok spracoval J. Ružička do zborníka 
Studia Academica Slovaca (1 – 8)100 , kde na stránkach prvých zväzkov 
(1972 – 1979) je publikovaných deväť príspevkov. Spolu teda Jozef Ru-
žička vystúpil na 13 ročníkoch letného seminára slovenského jazyka 
a kultúry pre cudzincov. Ako uvádza vo  svojom hodnotení jazykove-
dy v zborníkoch SAS J. Mlacek (1996, s. 266) a dopĺňa J. Pekarovičová 
(2004a, s. 39), viaceré zo štúdií J. Ružičku tvoria úvod do problematiky 
typologickej charakteristiky slovenčiny, jednak jej morfologickej stavby, 
ale súčasne sledujú jej súčinnosť so špecifickými vlastnosťami slovenskej 
syntaxe. Okrem gramatickej stavby slovenčiny, ktorú porovnáva s inými 
jazykmi, sa vo svojich príspevkoch venuje otázkam jazykovej kultúry či 
vybraným témam zo štylistickej stavby slovenčiny, najmä so zreteľom 
na vlastnosti odborného štýlu. V jeho repertoári sa však nachádzajú aj 
štúdie k dejinám spisovnej slovenčiny a slovenskej jazykovedy. 

K TYPOLOGICKEJ CHARAKTERISTIKE SLOVENČINY

Dva príspevky venované typologickým vlastnostiam slovenčiny 
vyšli už v  prvom zväzku zborníka (Ružička, 1972a,b) a patria medzi 

100 Séria zborníkov Studia Academica Slovaca začala vychádzať v roku 1972 zásluhou 
J. Mistríka, ktorý bol riaditeľom SAS (1972 – 1991).
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základné lingvodidakticky spracované pramene určené zahraničným 
slovakistom. V rámci typologickej charakteristiky J. Ružička vymenúva 
tradičné morfologické črty, ku ktorým sa zaraďuje absencia niektorých 
skloňovacích tvarov, napr. duálu, ale aj vokatívu, čo odlišuje slovenči-
nu aj od geneticky a typologicky najbližších jazykov, a  to od češtiny 
a poľštiny. Uvádza celý rad ďalších typických vlastností týkajúcich sa 
slovesných tvarov, ako je forma 1. osoby sg. a 3. osoby pl., ale zdôrazňu-
je aj jednotné zakončenie infinitívu, prechodníka či minulého času, na 
základe ktorých slovenčina zaujíma centrálne postavenie medzi slovan-
skými jazykmi. V príspevku na známych príkladoch autor interpretuje 
prítomnosť prvkov jednotlivých jazykových typov, ktoré sa však v slo-
venskej morfológii uplatňujú v nerovnakej miere. Najviac pozornosti 
venoval výkladu flektívnych čŕt, prejavujúcich sa predovšetkým v dekli-
nácii. Registrujúc prípady homonymie, synonymie skombinované s in-
troflektívnymi prvkami odkrýva inventár najfrekventovanejších prvkov 
podieľajúcich sa na morfologickej typológii na úrovni paradigmatiky 
aj sémantiky. V porovnaní s  inými jazykmi, v  slovenčine sa uplatňu-
je tendencia po stabilite slovného základu a  tendencia po uniformite 
relačných prípon. Týka sa to tak domácich, ako aj prevzatých slov (Ru-
žička, 1976, s. 414). Ako tvrdí autor, spisovná slovenčina je v podstate 
flektívna reč so silnejšími črtami aglutinačnými a analytickými. Flexia 
sa však už nerozvíja, pretože nové prvky sa tvoria zvyčajne analyticky. 
Možno sledovať výraznú variabilitu tvarov v rámci deklinácie a konju-
gácie vo vnútrojazykovom vývine prejavujúcu sa variantmi gen. pl. typu 
šabieľ /šablí, sestier /sestár, ako aj proces desubstantivizácie predložko-
vých pádov. Jozef Ružička je jedným z prvých autorov, ktorí prezentujú 
slovenskú morfológiu ako pomerne pravidelnú a pomerne jednoduchú, 
keďže v porovnaní s  inými slovanskými jazykmi existuje oveľa menej 
výnimiek či menšia škála alternácií (Ružička, 1979, s. 380 – 381). Tieto 
faktory sa hojne využívajú aj pri opise slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

K TYPOLÓGII SLOVENSKEJ SYNTAXE

S  morfologickou typológiou úzko súvisia príspevky k syntaktickej 
stavbe slovenčiny, ktoré sa nachádzajú v prednáškovom repertoári J. Ru-
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žičku pre frekventantov letnej školy. Hneď v prvom zväzku je publiko-
vaná štúdia zameraná na charakteristiku špecifík slovenskej syntaxe, čo 
sa najlepšie ukazuje porovnaním s inými jazykmi, a to príbuznými i ty-
pologicky odlišnými. Autor sa v článku zaoberá len niektorými črtami 
syntaktického plánu, „lebo na celkový pohľad treba ešte veľa parciálnych 
štúdií“ (Ružička, 1972b, s. 213). Dôvodom je podľa neho chýbajúca syn-
taktická interlingválna konfrontácia, ktorá by sa opierala o akademický 
opis slovenskej syntaxe. Komplexne spracované dielo doteraz slovenská 
jazykoveda nemá k dispozícii, čo sťažuje aj didaktizovaný opis slovenči-
ny ako cudzieho jazyka chýbajúci pri tvorbe učebníc a príručiek pre cu-
dzincov, kde sa vyžaduje podrobnejší a explicitnejší výklad špecifických 
javov slovenskej syntaxe z rozličných aspektov. 

Jozef Ružička vo viacerých príspevkoch venuje pozornosť jednak 
vybraným syntagmatickým javom a ich podielu na stavbe viet, jednak 
charakteristike jednotlivých druhov viet s  dôrazom na osobitosti vý-
stavby  syntaktických konštrukcií. Práve syntagmatické črty naznačujú 
isté vývinové tendencie typické pre spisovnú slovenčinu. Na jednej stra-
ne je tu evidentný jej vzťah k nárečiam, na druhej strane sa slovenčina 
rýchlejšie modernizuje v  porovnaní s  češtinou. Prejavuje sa to najmä 
preferovaním akuzatívnej väzby, resp. ných predložkových väzieb na 
úkor genitívnych a datívnych spojení, čo autor dokladá na niekoľkých 
známych príkladoch, napr. zúčastniť sa niečoho > zúčastniť sa na nie-
čom, dbať niečoho > dbať na niečo/o niečo a pod. Zvýšením frekvencie 
predložkových pádov sa posilňujú analytické črty slovenčiny. Redukcia 
genitívnych konštrukcií sa však týka len verbálnych spojení, iná situá-
cia je v nominálnych typoch syntagiem. Tu sa najmä v odbornom štýle, 
v rozličných názvoch inštitúcií, ale aj v administratívnych textoch hojne 
uplatňuje genitívna rekcia. Sú známe celé reťazce genitívov, napr. výstav-
ba ústrednej budovy /1/ hospodárskej správy /2/ výskumných ústavov /3/ 
Slovenskej akadémie vied /4/ (Ružička, 1972b, s. 214). V tejto súvislosti sa 
medzi dynamické prvky zaraďuje multiverbizácia ako častý jav, pričom 
sa vyčleňujú iba typy so slovesom všeobecného významu, napr. úradníčiť 
> byť úradníkom / robiť úradníka a pod. Osobitne sa vymedzujú dva typy 
infinitívnych väzieb so zreteľom na výskyt účelového a modálneho infi-
nitívu v spojení s préteritom slovesa byť typu: Boli sme sa kúpať. V tomto 
prípade vystupuje tvar slovesa byť ako plnovýznamové sloveso pohybu.  
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K STAVBE A FUNKCII VETNÝCH TYPOV

Najviac priestoru zaujímajú vetné typy a ich charakteristika vzhľa-
dom na štruktúru členov podieľajúcich sa na tvorbe jednotlivých dru-
hov viet, ale všíma si aj prozodické vlastnosti s dôrazom na ich štan-
dardné melodické stvárnenie, ktoré je zásadne odlišné od melodiky 
českej vety. Uvádzajú sa gramatické typy viet, kde napriek veľkej zhode 
slovenčiny s ostatnými slovanskými jazykmi, možno vyčleniť typické 
znaky. Často ide o rozdiely vo výskyte a fungovaní jednotlivých typov 
v praxi, prípadne ich obmedzené využívanie v istých komunikačných 
sférach. Týka sa to aj viet s pronominálnym subjektom, ktorý na roz-
diel od iných jazykov sa v slovenčine uplatňuje za špecifických grama-
tických a sémantických podmienok, pretože za normálnych okolnos-
tí gramatickú osobu dostatočne avizuje verbálny predikát. Tento typ 
je relevantný aj z hľadiska didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka, 
keďže cudzinci na základe situácie vo vlastnom jazyku pronominálny 
subjekt explicitne vyjadrujú aj vtedy, keď nejde o dôraz ako je to v prí-
pade: Ja sa o to postarám, a ty o tom mlč! Iba pri všeobecnom agensovi 
nikdy nemožno použiť nominálny subjekt, lebo slovenčina nemá pro-
nomen generale. Tu ide o nulový gramatický subjekt: Akým pluhom 
orie, za takým sa mu rodí. O tom nešťastí vedia aj dnes. (Ružička, 1972b, 
s. 277).

 S týmto zámerom treba venovať osobitnú pozornosť dvojčlenným 
vetám s genitívnym subjektom typu: Rokmi síl ubúda, ale rozumu pri-
búda. Podobne ako pri vyjadrení negácie, kde sa môže vyskytovať ge-
nitívny subjekt len v špecifických prípadoch pri dôraze, napr. Neostalo 
znaku po nedovolenej robote; niet vody; nemá ani haliera a pod. To sa 
však netýka všetkých prípadov negácie, v univerzálnej pozícii je v slo-
venčine náležitý akuzatív nemám čas, na rozdiel od poľštiny, kde sa pri 
negácii vždy používa genitív nie mam czasu. 

Ďalším diferenciačným znakom je používanie kopuly byť v predi-
káte dvojčlenných viet, ako aj vo vetnom základe jednočlenných viet, 
ktorou sa vyjadruje dejovosť. Preto študenti východoslovanskej jazy-
kovej skupiny ju zvyčajne v prézentnom tvare vynechávajú: *otec chorý 
namiesto správneho otec je chorý. Avšak uvádzajú sa príklady, keď sa 
kopula pri slovesách v prézente čuť, badať, vidieť, cítiť, rozumieť, po-
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znať, ako aj pri vetných modálnych príslovkách načim, treba, možno, 
nepoužíva: Od nás vidieť Kriváň. O nápravu sa treba postarať.

Medzi rozdielne syntaktické prostriedky slovenčiny v  porovnaní 
s češtinou a poľštinou možno zaradiť formy oslovenia a vykania. Keďže 
v slovenčine oslovujeme nominatívom s výnimkou obmedzeného poč-
tu vokatívnych tvarov, ktoré autor neuvádza, problematike oslovenia 
sa v článkoch nevenuje osobitná pozornosť. Riešia sa tu prípady uplat-
ňovania slovesa v plurálovej forme pri vykaní typu: Ujček, vy ste nebo-
li vojakom? Avšak neobchádza ani deklinovanú časť predikátu, ktorá 
býva v singulári a vyžaduje si zhodu v rode s príslušným substantívom 
Susedka, prečo ste taká smutná? Otecko, boli by ste rád, keby ste muse-
li cestovať sám? (J. Ružička, 1972b, s. 220). Téma oslovovania spojená 
s  formami vykania a  tykania tvorí dôležitú zložku lingvodidaktickej 
prezentácie slovenčiny cudzincom. Popri gramatických parametroch 
treba cudzincom sprístupniť sociokultúrne špecifiká vyjadrovania 
zdvorilosti v závislosti od charakteru komunikačnej situácie a vzťahu 
komunikačných partnerov (Pekarovičová, 2004b, 144 – 145). 

Súčasťou výkladu syntaktickej stavby slovenčiny sú príklady so vše-
obecným agensom deja osobným typu zabili ho (ľudia) alebo neosob-
ným zabilo ho (čosi). J. Ružička (1972b) pripomína, že v spisovnej slo-
venčine sú dvojčlenné vetné typy hovoria, hovorili so životným agensom 
deja pomerne frekventované a možno ich transformovať na jednočlen-
né so zvratným tvarom slovesa hovorí sa, hovorilo sa. Ide o konkurenciu 
synonymných vetných konštrukcií so všeobecným agensom deja. O plá-
ne rozhodli hlasovaním. = O  pláne sa rozhodlo hlasovaním.= O pláne 
bolo rozhodnuté hlasovaním. V ostatnom príklade ide o neosobné pasí-
vum, ktoré sa v slovenčine vyskytuje menej. Autor článku upozorňuje, 
že v slovenčine existuje niekoľko vetných typov, „v ktorých sa agens deja 
odsúva z pozície subjektu do pozície závislého vetného člena: intenčná 
hodnota slovesa sa však pritom nemodifikuje.“ (tamže, s. 221). Sú to 
jednak zriedkavejšie sa vyskytujúce vetné typy, ale aj frekventovaný typ 
pracuje sa, kde sa agens deja z vety celkom vysúva. Intencia deja sa však 
nemodifikuje, hoci celkový zmysel vety sa môže zmeniť, a preto slúži 
ako štylistický prostriedok pri obsahovej výstavbe textu. 

Pasáže o fungovaní pasívnych viet v spisovnej slovenčine sú pre po-
treby ich opisu z  hľadiska slovenčiny ako cudzieho jazyka pomerne 
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stručné a z dnešného pohľadu trochu stereotypné. Konštatovanie, že 
hoci ide o živú kategóriu, dáva sa prednosť aktívnym tvarom, je ilustro-
vané len elementárnymi príkladmi. V praxi sa uprednostňuje zvratné 
pasívum pred opisným pasívom typu: domy sa stavajú; domy sú stava-
né, pričom agens deja sa môže výnimočne vyjadriť inštrumentálom, 
najmä v odbornom štýle: Nákaza je prenášaná hmyzom. K špecifickým 
syntaktickým prostriedkom J. Ružička zaraďuje posesívnosť (tamže, 
s. 223 – 224), ktorá sa v  slovenčine vyjadruje rozličným spôsobom. 
Okrem klasických foriem pomocou privlastňovacích zámen a prídav-
ných mien slovenčina využíva posesívny datív mien aj zámen: Otec mi 
umrel. (= môj otec) – Susedovi skapala ovca. (=susedova ovca). 

Pevnú súčasť syntaktického systému spisovnej slovenčiny tvo-
ria polovetné konštrukcie predstavujúce sekundárnu predikáciu. Ide 
o konštrukcie s prechodníkom, s príčastím a neurčitkom, pričom vy-
užívanie prechodníkových konštrukcií ustupuje, naopak posilňujú sa 
participiálne spojenia vo funkcii atribútu. Ich výskyt je dokumentova-
ný výberom príkladov z umeleckej literatúry, ktoré v súčasnosti pôso-
bia trochu strnulo. Frekvencia uplatňovania polovetných konštrukcií 
v jednotlivých komunikačných sférach je podmienená úzom a jazyko-
vou dynamikou. 

V príspevku o špecifikách slovenskej syntaxe sa J. Ružička len okra-
jovo dotkol súvetia, nerozoberá štandardné vetné typy, uvádza prípady 
nepravej parataxe s príkladmi na dôvodové, dôsledkové a prípustkové 
súvetia či podtypy odporovacieho súvetia s vyjadrením obmedzenia, 
prípustky a kontrastu. Podrobnejšie sa jednotlivým typom podraďo-
vacieho súvetia venuje v  osobitnom príspevku (Ružička, 1974), kde 
analyzuje vzťahy medzi členmi súvetia i vzhľadom na jeho okolie. Na 
základe deklarovaných vzťahov navrhuje rozlišovať tieto typy hypotak-
tického súvetia: a) dôvodové – kauzálne, b) dôsledkové – konkluzív-
ne, c) cieľové – finálne, d) podmienkové – hypotetické, e) prípustkové  
– koncesívne súvetie (tamže, s. 390). Jednotlivé modely sú opísané so 
zreteľom na obsah aj štruktúru a sú doložené množstvom príkladov, 
prevažne z beletrie. Dôležitú funkciu zohrávajú spájacie výrazy a ich 
funkcia v  uvedených vetných typoch, reflektujúc zároveň ich poly-
funkčnosť, ktorá sa prejavuje medzivetnými prechodmi. 
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K DYNAMIKE SPISOVNEJ SLOVENČINY

Vo viacerých príspevkoch J. Ružička podčiarkuje, že v  slovenskej 
syntaxi badať isté vývinové tendencie, majúce synchrónny aj diachrón-
ny pôvod. Okrem morfologických prostriedkov sa vo veľkej miere pri 
výstavbe viet využívajú synsémantické slová, najmä častice, spojky aj 
predložky. Slovenská syntax sa podľa J. Ružičku europeizovala či inter-
nacionalizovala a utvára si nové funkčné prostriedky vedeckej synta-
xe. Medzi dôležité faktory textovej syntaxe patrí funkčná perspektíva 
a aktuálne členenie konkrétnej vety, ktoré ovplyvňujú poradie slov vo 
vete, najmä pozíciu enklitík, pričom treba dbať na dodržiavanie ryt-
mického a gramatického princípu (Ružička, 1973b, s. 326). Uvedené 
princípy umožňujú realizovať voľný a pružný slovosled, čo sťažuje cu-
dzincom tvorbu viet a osvojovanie si správneho a funkčného radenia 
slov v spisovnej slovenčine. Ide o metodicky náročnú transformáciu, 
najmä vzhľadom na prezentáciu a nácvik modelových vetných rámcov, 
aby sa redukovala interferencia z východiskového jazyka cudzincov. 

Vo svojich prednáškach sa Jozef Ružička venuje otázkam fungova-
nia slovenčiny v rečovej praxi, približuje cudzincom zásady jazykovej 
kultúry so zreteľom na kodifikované tvary v spisovnom jazyku, pričom 
hodnotí aj rozpor medzi ich jazykovosystémovým a jazykovopragma-
tickým stvárnením zo strany používateľov. Aktuálnu jazykovú situáciu 
na Slovensku predstavuje v publikovaných príspevkoch s dôrazom na 
základné črty rozvoja spisovnej slovenčiny v 20. storočí (1973a) a dyna-
miku súčasného stavu spisovnej slovenčiny (1973b). J. Ružička v nich 
integruje úlohu spisovného jazyka a  jeho fungovania v  spoločnosti, 
pričom vyzdvihuje záväzný postoj k dodržiavaniu spisovnej normy zo 
strany používateľov zachytávajúc aj nové trendy sociolingvistického 
výskumu, v ktorých však cítiť isté ideologické tendencie dobovej kul-
túrnej politiky101. Apeluje pritom na vzťah používateľov k spisovnému 

101 „Spisovný jazyk je celospoločenskou a  nadtriednou formou národného jazyka. 
Ako jednotný a vedome pestovaný útvar slúži na dorozumievanie celej spoločnosti, 
hoci príslušníci jednotlivých tried majú k spisovnému jazyku rozličný vzťah. Z tej-
to funkcie spisovného jazyka vyplýva pre každého používateľa morálna povinnosť 
dodržiavať normy spisovného jazyka, a to z hľadiska jazykovej správnosti, štýlovej 
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jazyku, kde sa „okrem rozumového postoja prejavuje aj osobnostný, 
citový, vôľový vzťah, takže sa individuálna iniciatíva vždy spája so spo-
ločenskou požiadavkou“ (Ružička, 1973b, s. 304). Rozvoj spisovného 
jazyka J. Ružička úzko spája s rozvojom spoločnosti, vidí súvis medzi 
históriou národa a periodizáciou jeho vývinu. V  tomto duchu pred-
stavuje vývinové etapy spisovného jazyka v 20. storočí, približuje exis-
tujúce problémy, základné kodifikačné príručky a pravidlá pravopisu 
a takto chápe aj dynamické tendencie v jazykovom systéme modernej 
slovenčiny. Prináša stručný prehľad o situácii vo všetkých jazykových 
rovinách. Interpretuje zmeny vo fonologickom systéme, naznačuje 
smerovanie inovácií gramatickej stavby, kde zdôrazňuje potrebu skú-
mania formy v integrálnej jednote s významom, a to na úrovni morfo-
lógie aj syntaxe. Predstavuje jazykovú dynamickosť, ktorá sa najvýraz-
nejšie prejavuje v oblasti lexikálnej zásoby, obohacovaním a inováciou 
lexikálnych prostriedkov, rozvíjaním domácich slovotvorných postu-
pov i preberaním slov z iných jazykov. 

Za jeden z najdôležitejších projektov slovenskej lingvistiky v sledo-
vanom období možno považovať výskum gramatickej a lexikálnej sé-
mantiky. J. Ružička výrazne prispel k rozvoju tejto oblasti slovakistiky, 
aj keď vo svojom príspevku o sémantickej problematike slovies konšta-
tuje, že ešte veľa otázok ostáva otvorených a chýba funkčné prepojenie 
medzi jednotkami gramatickej a lexikálnej sémantiky na úrovni slova 
a vety (Ružička, 1977, s. 481). Na pozadí základných prác slovenských 
lingvistov predstavuje niektoré aspekty sémantickej štruktúry slovies. 
Bližšie rozoberá problematiku kauzatívnosti, poukazujúc na rozdiel 
medzi kauzatívnymi a nekauzatívnymi slovesami a  ich fungovaním 
v  komunikačných modeloch. Osobitne špecifikuje prípady reflekti-
vizácie a  dereflektivizácie, ako aj prípady sémanticko-syntaktických 
vlastností slovesa personálnosť/impersonálnosť a  dokladá vybranými 
príkladmi uplatňovania javov v rečovej praxi.  

Prínos výrazných osobností slovenskej jazykovedy zachytil J. Ružič-
ka aj v publikovanom príspevku v zborníku SAS (1978), kde sa zame-

primeranosti a spoločenskej vhodnosti použitých prostriedkov spisovného jazyka 
v konkrétnom prejave“ (Ružička, 1973, s. 304).
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ral predovšetkým na vedecké dielo Martina Hattalu v kontexte dejín 
slovakistiky. Približuje jeho úsilie o  zachovanie spisovnej slovenčiny 
stredoslovenského typu s dôrazom na vedeckú argumentáciu jeho lin-
gvistických prác, ktoré tvoria základné pramene ku kodifikácii moder-
nej slovenčiny. Dôležité miesto v jeho tvorbe zaujímajú konfrontačné 
práce s češtinou a možno ho považovať za zakladateľa konfrontačné-
ho štúdia slovenčiny a češtiny (tamže, s. 478), čím M. Hattala prispel 
k rozvoju českej a slovenskej lingvistiky.

Ak chceme bilancovať vedecký a  pedagogický prínos profesora 
Jozefa Ružičku pre Studia Academica Slovaca, treba vyzdvihnúť jeho 
úsilie sprostredkovať výsledky súdobého lingvistického výskumu za-
hraničným frekventantom letnej školy na pozadí konfrontácie s inými 
jazykmi. Ako riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej 
akadémie vied v prednáškach sprístupňoval výsledky vlastného báda-
nia, ale neobchádzal ani aktuálne otázky slovenskej lingvistiky v širšom 
sociokultúrnom kontexte. Za najdôležitejšie možno považovať jeho prí-
spevky k typologickej charakteristike slovenskej gramatiky, ktorá tvorí 
pevnú súčasť linvodidaktického opisu slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

Prednášky Jozefa Ružičku v rámci prvých ročníkov Studia 
Academica Slovaca (1965 – 1970): 

Výskum gramatiky slovenského jazyka (1965); 
Problémy jazykovej kultúry (1966); 
Gramatická stavba spisovnej  slovenčiny (1967); 
Spisovná slovenčina v období 1918 – 1968 (1968); 
Vývin odborného štýlu spisovnej slovenčiny v posledných 50 rokoch (1969); 
Slovesné jednočlenné vety v slovenčine (1970).

Príspevky Jozefa Ružičku publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (1 – 8) v rokoch 1972 – 1979 

Typológia slovenskej morfológie. SAS 1, 1972a, s. 201 – 210.
Špecifickosť slovenskej syntaxe. SAS 1, 1972b, s. 211 – 226.
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Základné črty rozvoja spisovnej slovenčiny v 20. storočí. SAS 2, 1973a, s. 301 
– 314. 

Dynamika súčasného stavu spisovnej slovenčiny. SAS 2, 1973b, s. 315 – 332. 
Z problematiky podraďovacieho súvetia. SAS 3, 1974, s. 387 – 403. 
Súčasná spisovná slovenčina a jej vzťah k iným jazykom. SAS 5, 1976, s. 409 

– 420. 
Zo sémantickej problematiky slovies. SAS 6, 1977, s. 479 – 489. 
Z dejín slovakistiky – Martin Hattala. SAS 7, 1978, s. 471 – 483. 
Gramatický systém slovenčiny v kontexte cudzích systémov. SAS 8, 1979,  

s. 377 – 387. 
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AKO PROFESORKA EUGÉNIA BAJZÍKOVÁ 
SPRÍSTUPŇOVALA SASISTOM GRAMATICKÚ 
A TEXTOVÚ STAVBU SLOVENČINY 

„Text je základnou komplexnou jednotkou textovej syntaxe 
(textovej roviny či textovej lingvistiky), ktorá ako bilaterálna 
jednotka je relatívne uzavretá z hľadiska obsahu a formy, tvore-
ná lineárnym usporiadaním základných elementárnych jedno-
tiek textu, medzi ktorými existuje istá viazanosť – konexia“ 102. 

Medzi prednášateľmi letnej školy zaujíma významné miesto prof. 
PhDr. Eugénia Bajzíková, CSc. (1937), ktorá do služieb SAS-u vstú-
pila hneď po príchode na Katedru slovenského jazyka FiF UK v roku 
1975. Najprv pôsobila tri roky ako lektorka, potom takmer pravidelne 
s menšími prestávkami (1977 – 2003) ponúkala sasistom svoje pred-
nášky o  slovenskom jazyku zamerané predovšetkým na gramatickú 
stavbu, ale nevyhýbala sa ani jazykovo-štylistickej analýze umeleckých 
textov. Za toto obdobie publikovala v zborníkoch SAS dvadsať dva štú-
dií, kde sa venovala problematike opisu jazykových prostriedkov a ich 
interpretácii z pohľadu syntaktickej stavby vety a textu. Jej výskumnou 
doménou bola problematika textovej syntaxe a  charakteristika s  ňou 
súvisiacich jazykových prostriedkov. Túto tendenciu uplatňovala od 
samého začiatku, keď už v prvom článku špecifikuje gramatické pro-
striedky pri spájaní viet (1977), ku ktorým pripája prostriedky opako-
vania v textovej syntaxi s dôrazom na hodnotiace jazykové prostriedky  
v texte či pripájacie jazykové prostriedky. 

102 BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Segmentácia textu na odseky. In: Studia Academica Slovaca. 
28. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul1999, s. 22.
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Eugénia Bajzíková jasne rozlišovala gramatické a  lexikálne pro-
striedky výstavby textu a zároveň sledovala, ako sa realizuje gramatic-
ká kategória kongruencie a jej vplyv na konexiu textových jednotiek. 
Na pozadí histórie výskumu textovej syntaxe v slovenskej jazykovede 
predstavuje vlastnú teóriu, kde ako predmet skúmania je text chápaný 
ako komplexná textová jednotka, ktorý sa skladá z elementárnych tex-
tových jednotiek, pričom ich „nadväznosť sa realizuje obsahovými, ja-
zykovými i mimojazykovými prostriedkami – konektormi“103. Do tej-
to skupiny patria aj otázky perspektívy či segmentácie textu na odseky. 
Osobitnú pozornosť venovala zámenám a ich funkcii v texte104 a pred-
stavila textovú funkciu osobných zámen, neurčitých zámen či funkciu  
a sémantiku deiktík času a miesta, nevyhýbajúc sa ani názorom na trie-
denie zámen v spisovnej slovenčine. V súbore prác profesorky Eugénie 
Bajzíkovej možno vyčleniť dva príspevky z oblasti sémantickej syntaxe 
venované vyjadrovaniu subjektu a vyjadrovaniu predikátu v slovenčine. 
Ako učiteľka syntaxe a spoluautorka príručky textovej lingvistiky105 si 
všíma aj moderné komunikačné nástroje, ku ktorým patrí text Interne-
tu, podrobujúc ho analýze z pohľadu typológie textov.

Príspevky Eugénie Bajzíkovej publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (6 – 32) v rokoch 1977 – 2003 

Gramatické prostriedky pri spájaní viet. SAS 6, 1977, s. 35 – 44.
Opakovanie v textovej syntaxi. SAS 7, 1978, s. 33 – 41.
Výskum textovej syntaxe v slovenskej jazykovede. SAS 8, 1979, s. 19 – 30.
Jazyková výstavba výkladového textu. SAS 9, 1980, s. 31 – 44.
Hodnotiace jazykové prostriedky v texte. SAS 10, 1981, s. 43 – 52.
Pripájacie jazykové prostriedky. SAS 11, 1982, s. 21 – 29.

103 BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Výskum textovej syntaxe v slovenskej jazykovede. In: Studia 
Academica Slovaca. 8. Ed. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1979, s. 26.

104 BAJZÍKOVÁ, Eugénia: O textových funkciách zámen. In: Studia Academica Slova-
ca. 32. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 2003, s. 213- 220.

105 DOLNÍK, Juraj – BAJZÍKOVÁ, Eugénia. Textová lingvistika. Bratislava : Stimul 
1998.
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Neurčité zámená v texte. SAS 12, 1983, s. 13 – 22.
K funkcii a sémantike deiktík času a miesta. SAS 13, 1984, s. 63 – 70.
Neslovenské prvky v súčasnej próze. SAS 14, 1985, s. 23 – 34.
Interpretácia kompozície Pankhartov Ivana Hudeca. SAS 15, 1986, s. 19 – 30.
Vyjadrovanie negácie v replikách dialógu. SAS 16, 1987, s. 37 – 48.
Vývin opisu jazykových prostriedkov textovej syntaxe v slovenčine. SAS 17, 

1988, s. 17 – 27.
O prostriedkoch perspektívy textu . SAS 18, 1989, s. 29 – 35.
Názory na triedenie zámen v spisovnej slovenčine. SAS 19, 1990, s. 15 – 24.
Štylistika slovníka u Štefana Moravčíka. SAS 20, 1991, s. 7 – 12.
Vyjadrovanie subjektu v slovenčine. SAS 22, 1993, s. 3 – 9.
Textová funkcia osobných zámen. SAS 23, 1994, s. 9 – 14.
Vyjadrovanie predikátu v slovenčine. SAS 24/1995, s. 9 – 13.
Text Internetu. SAS 27, 1998, s. 15 – 23.
Segmentácia textu na odseky. SAS 28, 1999, s. 21 – 30.
O nadväznosti (intertextualite) v rozprávkach. SAS 30, 2001, s. 26 – 33.
O textových funkciách zámen. SAS 32, 2003, s. 213 – 220.
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AKO PROFESOR JÁN KAČALA  
PREDSTAVIL SASISTOM GRAMATICKÝ  
SYSTÉM SLOVENČINY 

„Proces významovej a výrazovej diferenciácie mužských sub-
stantív podľa gramatickej kategórie životnosti sa ukazuje ako 
výrazná súčasť dynamických pohybov v slovnej zásobe súčas-
nej spisovnej slovenčiny. Prispieva k tomu, že spisovnú sloven-
činu vnímame ako životaschopný jazyk, ktorý živo reaguje na 
vyjadrovacie potreby svojich používateľov“ 106

Pred 40 rokmi (1977) sa do databázy prednášateľov letnej školy za-
písal prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (1937), keď ho ako vedeckého 
pracovníka a neskôr riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra angažo-
val vtedajší riaditeľ Jozef Mistrík a neskôr aj Jozef Mlacek. Na SAS-e 
prednášal do roku 2002 a  vo svojom registri má dvadsaťjeden prí-
spevkov publikovaných v  jednotlivých zväzkoch zborníka. Uverej-
nené štúdie dôsledne mapujú vedeckovýskumnú činnosť J. Kačalu 
a odrážajú hlavné témy jeho bohato rozvitej profesijnej kariéry. Jeho 
dominantou je výskum gramatického systému súčasnej slovenčiny so 
zameraním na syntaktickú stavbu a  sémantickú syntax, čo avizova-
la už jeho prvá štúdia, kde rozoberá pojem intencie slovesného deja  
v slovenskej jazykovede (1977)107. Problematiku sémantiky vo vete do- 
 

106 KAČALA, Ján: Významová a výrazová diferenciácia pomenovaní z hľadiska grama-
tickej kategórie životnosti. In: Studia Academica Slovaca. 23. Ed. J. Mlacek. Bratisla-
va : Stimul, 1997, s. 78 – 85.  

107 KAČALA, Ján: Pojem intencie slovesného deja v slovenskej jazykovede. Ed. J. Mistrík. 
In: Studia Academica Slovaca. 6. Bratislava : Alfa,1999, s. 221 – 235.  
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pĺňa vývinom názorov na základnú sémantickú črtu slovenského slove-
sa (1986), čo iste súviselo aj s jeho pripravovanou monografiou108. Na 
základe analýzy slovenských gramatík poukazuje na diferencovanosť 
prístupov slovenských jazykovedcov k otázkam sémantickej štruktú-
ry vety, čo však neodsudzuje, ale považuje skôr za prínosné. V štúdii  
o slovenskej syntaxi v konfrontačnom aspekte autor vymedzuje jej hlavné 
tendencie a na základe porovnania vybraných javov aktívne / pasívne 
vety, dvojčlennosť / jednočlennosť, osobitné syntaktické a syntagmatické 
konštrukcie či otázky slovosledu slovenskej vety, naznačuje typologické 
črty syntaktického plánu slovenčiny v porovnaní so situáciou v iných 
jazykoch, ktorú však nedokladá konkrétnymi príkladmi. Ján Kačala 
definuje gramatické vlastnosti slova ako východisko gramatickej stav-
by, hľadá logické prepojenie a vzájomnú súčinnosť medzi štruktúrou 
slovnej zásoby a gramatikou, sledujúc lexikálny a gramatický význam109, 
neskôr pridáva špecifikáciu jednotlivých druhov jazykového významu. 
Osobitne sa v dvoch príspevkoch zameral na významovú a výrazovú 
diferenciáciu pomenovaní z hľadiska gramatickej kategórie životnosti, 
ktorá je typologickou črtou slovenčiny, pričom rozlišuje pojem lexikál-
nej a gramatickej životnosti110. Druhú skupinu tvoria štúdie venované 
otázkam teórie spisovného jazyka, kodifikácie a jazykovej kultúry, ale aj 
dejinám slovenčiny. Ako jeden z hlavných zostavovateľov výkladové-
ho slovníka profesor Ján Kačala zoznámil zahraničných frekventantov  
s jeho koncepciou a štruktúrou a zároveň im predstavil základné prin-
cípy slovenského pravopisu, priblížil problematiku kodifikácie slovnej 
zásoby súčasnej slovenčiny i koncepciu základných kodifikačných prí-
ručiek.  

108 KAČALA, Ján: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava : Veda, 1989.
109 KAČALA, Ján: Lexikálny a gramatický význam.. In: Studia Academica Slovaca. 23. 

Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul, 1994, s. 92 – 102.  
110 KAČALA, Ján: Kategória životnosti v lexikálnej a gramatickej rovine. In: Studia 

Academica Slovaca. 28. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 1999, s. 92. 
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Príspevky Jána Kačalu publikované v zborníkoch Studia Academica 
Slovaca (6 – 31) v rokoch 1977 – 2002 

Pojem intencie slovesného deja v slovenskej jazykovede. SAS 6, 1977, s. 221 
– 235.

Doplnok a prívlastok. SAS 7, 1978, s. 157 – 169.
Pracovné projekty a plány jazykovedných pracovísk. SAS 12, 1983, s. 259 – 270.
Príprava nových pravidiel slovenského pravopisu. SAS 13, 1984, s. 267 – 278.
Koncepcia nového výkladového slovníka slovenčiny. SAS 14, 1985, s. 297 – 312.
Sémantika vo vete. SAS 15, 1986, s. 239 – 254.
Slovenská syntax v konfrontačnom aspekte. SAS 16, 1987, s. 183 – 201.
Kodifikácia slovnej zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny. SAS 17, 1988, s. 217 

– 234.
Aktuálnosť jazyka slovenských ľudových rozprávok. SAS 18, 1989, s. 215 – 237. 
Gramatické vlastnosti slova ako východisko gramatickej stavby. SAS 19, 1990, 

s. 165 – 176.
Štruktúra slovnej zásoby a gramatika. SAS 21, 1992, s. 33 – 40.
Kvantita v tvaroch typu skúmava a vládnuci. SAS 22, 1993, s. 111 – 119.
Lexikálny a gramatický význam. SAS 23, 1994, s. 92 – 102.
Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1991. SAS 24, 1995, s. 78 – 84.
Jazyková situácia na Slovensku v 30. rokoch v reflexii Ľudovíta Nováka (1908 

– 1992). SAS 25, 1996, s. 91 – 97.
Vývin názorov na základnú sémantickú črtu slovenského slovesa. SAS 25, 

1996, s. 98 – 105.
Významová a výrazová diferenciácia pomenovaní z hľadiska gramatickej ka-

tegórie životnosti. SAS 26, 1997, s. 78 – 85.
Jazykový význam a jeho druhy. SAS 27, 1998, s. 83 – 89.
Trvalý stredoslovenský základ spisovnej slovenčiny. SAS 27, 1998, s. 214 – 223.
Kategória životnosti v lexikálnej a gramatickej rovine. SAS 28, 1999, s. 92 – 101.
Syntax lexikalizovaných spojení. SAS 31, 2002, s. 100 – 110.
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AKO DOCENT MILOSLAV DAROVEC 
PREDSTAVIL SASISTOM SYNTAKTICKÚ 
STAVBU SLOVENČINY 

„Poznávanie vetných štruktúr a ich nácvik má výrazný dosah 
pre praktické osvojovanie si cudzieho jazyka, pre jeho využíva-
nie v komunikácii. Preto aj ich opis v gramatike slovenčiny ako 
cudzieho jazyka má v celkovom opise syntaktických štruktúr 
významné postavenie“ 111. 

      

Medzi tých, čo písali prvé stránky 55-ročnej histórie letnej školy, do-
konca sú svedkami jej pražskej i  slovenskej prehistórie, patrí doc. 
PhDr. Miloslav Darovec, CSc. (1929 – 2019). Svoju lektorskú kariéru 
začal ešte v rámci Letnej školy slovanských štúdií na Karlovej univerzi-
te v Prahe roku 1963, kde viedol skupinu zahraničných slavistov, ktorí 
absolvovali kurz slovenčiny a pripravoval pre účastníkov aj prednášky 
zo slovenskej lingvistiky. Počas tzv. slovenského týždňa začal pre budú-
cich sasistov aj svoju prednáškovú činnosť, keď v programe 3. ročníka 
(1963) mal pre účastníkov prednášku Štýlové rozvrstvenie slovenského 
jazyka112. Keď sa SAS v  roku 1965 oddeľuje a  vytvára sa samostatný 
letný seminár slovenského jazyka a kultúry, M. Darovec bol jedným zo  
 
 

111 DAROVEC, Miloslav: Poznámky o  spracovaní skladby v gramatike slovenčiny pre 
vyučovanie cudzincov. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: Ed.: J. Pekarovičo-
vá. Bratislava : Stimul 2002, s. 95 –100.

112 MLACEK, Jozef: O  prednáškach v  programe prvých ročníkov letnej školy Studia 
Academica Slovaca. In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. Bratislava : Stimul 
2004, s. 30
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zakladajúcich členov lektorského zboru, v ktorom pôsobil v rozličných 
intervaloch do roku 1999, teda viac ako 20 rokov113. 

 

LEKTORSKÉ ZASTAVENIA

Sasistická dráha docenta M. Darovca je úzko spätá s jeho pedago-
gickou činnosťou na Filozofickej fakulte UK, kde pracoval v  rokoch 
1959 –1994 a zároveň súvisí s jeho lektorským pôsobením na univerzi-
tách v zahraničí. K prvým zastávkam, ako sme už uviedli, patrilo vede-
nie kurzov slovenčiny na Karlovej univerzite v Prahe, odkiaľ mnohých 
účastníkov letnej školy slovanských štúdií pritiahol k slovenčine a pri-
viedol do Bratislavy na SAS. Za mnohých možno spomenúť japon-
ského sociológa a slovakistu Akihira Ishikavu, jeho blízkeho priateľa  
a zanieteného propagátora slovenčiny a slovacík v  Japonsku. Ďalším 
pôsobiskom v  prvej etape jeho profesijnej kariéry bola Univerzita 
v Štrasburgu, kde M. Darovec bol lektorom v akademickom roku 1969 
–1970. Iný charakter mal jeho dvojfázový pobyt na Filozofickej fakulte 
Univerzity v Novom Sade, kam bol vyslaný Ministerstvom školstva SR 
ako lektor a súčasne pôsobil ako hosťujúci docent jednak v rokoch 1990 
–1992, ale aj v čase vojny v Srbsku v rokoch 1996 –1999, odkiaľ pre 
bombardovanie mesta musel v marci 1999 odísť a znovu sa tam vrátiť 
v júni na záverečné skúšky. Na katedre slovakistiky, ktorá má v systé-
me lektorátov slovenského jazyka a kultúry špecifické poslanie, pretože 
väčšinou sa tu vzdelávajú potomkovia vojvodinských Slovákov114, za-
bezpečoval okrem praktických jazykových cvičení aj prednášky z gra-
matiky, lexikológie a štylistky. Osobitné miesto zaujíma účasť vo vzde-
lávacom programe diaľkového štúdia poľských pedagógov v Krakove, 
kde v  rokoch 1959 –1962 spolu s  ďalšími slovenskými zástupcami  
(J. Furdík, P. Bunčák) viedol na mesačných letných sústredeniach pred-

113 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Ako docent Miloslav Darovec zasväcoval sasistov do tajov 
slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 38. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2009, s. 11 – 18.

114 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovakistika v zahraničí. Bratislava : Stimul 2001, s. 60.
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nášky a semináre zo slovenskej lingvistiky. Svoju pedagogickú kariéru 
nezavesil na klinec ani v dôchodkovom veku a ešte celé desaťročie až 
do roku 2009 odovzdával svoje skúsenosti študentom slovakistiky na 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Tento medailón je predovšetkým reflexiou dlhoročného účinkova-
nia docenta Miloslava Darovca v službách SAS-u v úlohe lektora, pred-
nášateľa a  autora štúdií publikovaných v  zborníku Studia Academica 
Slovaca (1978 – 1994). Jeho vedecké dotyky so SAS-om a sasistami ko-
rešpondovali s výskumom súčasného slovenského jazyka, zameraného 
predovšetkým na oblasť syntaxe a morfológie. Avšak významné miesto 
v  jeho publikačnej činnosti zaoberajú aj práce z praktickej štylistiky, 
často citovanou je najmä jeho štúdia o slohových postupoch a sloho-
vých útvaroch115. Hlavné vedecko-pedagogické zameranie M. Darov-
ca predznamenala už téma kandidátskej dizertačnej práce (1963), kde 
syntaktickú stavbu predstavil v  súčinnosti s  významovou výstavbou 
jazykových jednotiek v  spisovnej slovenčine. Už tu sa prejavil jeho 
príklon od výskumu formálnej stránky jazyka k  jazykovej sémantike, 
ktorá sa naplno rozvinula v teórii sémantickej syntaxe, prezentovanej 
na prednáškach i vo vysokoškolských učebniciach. Ak si bližšie všim-
neme jeho pôsobenie na letnej škole, do popredia vystupuje odborná 
erudovanosť pri výklade jazykových javov i  prirodzený pedagogic-
ký talent spočívajúci v  schopnosti vhodným spôsobom prepojiť ling-
vistickú teóriu s komunikačnou praxou. Jednotlivé prvky jazykových 
rovín nevysvetľuje izolovane, ale so zreteľom na súvislosti, vzájomnú 
usúvzťažnenosť formy a významu. Ako lektor zvyčajne viedol skupinu 
jazykovo pokročilých frekventantov slovanskej i  neslovanskej prove-
niencie, ktorí študovali slovanské filológie, preto na jazykových semi-

115 K otázke slohových postupov a slohových útvarov. In: Jazykovedné štúdie. 8. Spi-
sovný jazyk - štylistika. Red. F. Miko. Bratislava : Vydavateľstvo SAV 1965, s. 211 
– 218.
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nároch okrem prezentácie a  interpretácie jednotlivých javov venoval 
pozornosť porovnávaniu slovenčiny a slovanských jazykov z hľadiska 
jazykového systému i  praktickej komunikácie. Na seminároch sledo-
val jednak študijný zámer frekventantov i cieľové zručnosti, poznače-
né najmä interferenciou vyplývajúcou z odlišností medzi slovenčinou 
a ich východiskovým jazykom. Analýza a interpretácia chýb pomáhala 
študentom uvedomiť si medzijazykové podobnosti, ale predovšetkým 
registrovať  rozdiely a  takto si ľahšie osvojovať fonetické, lexikálne či 
gramatické špecifiká slovenčiny. Keďže v začiatočnej fáze sa účastníci 
letnej školy zoznamovali so slovenčinou najčastejšie prostredníctvom 
štúdia češtiny, porovnávanie vybraných javov so situáciou v češtine sa 
stalo prirodzenou súčasťou praktických cvičení i vedeckých prednášok. 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Pri pohľade na publikačnú činnosť M. Darovca na stránkach zbor-
níka SAS je evidentná jeho jednoznačná orientácia na opis syntaktic-
kej roviny, pričom primárne sa venoval otázkam vetnej syntaxe. Hoci 
v  rámci SAS-u uverejnil iba osem prednášok, ich obsah i  dôsledné 
spracovanie predstavuje ucelený tematický celok uvádzajúci v sloven-
skej lingvistickej literatúre nový prístup k hodnoteniu a klasifikácii viet 
a  súvetí na základe formálno-sémantických kritérií, ktorý bol inšpi-
rovaný najmä koncepciou českej syntaktickej školy. Publikované prí-
spevky možno v princípe rozdeliť do dvoch oblastí. Prvú skupinu tvorí 
charakteristika viet a  súvetí v  slovenčine, v  tomto duchu sa nesie už 
prvá štúdia o nepravých hypotaktických súvetiach (SAS 7, 1978), do 
druhej skupiny možno zaradiť príspevky z oblasti konfrontácie sloven-
sko-českej syntaxe. V 80. rokoch nasleduje séria štúdií venovaná opisu 
obsahových vedľajších viet (SAS 13, 1984) a vzťažných viet v slovenči-
ne (SAS 14, 1985). Jednotlivé typy viet podrobne analyzuje, porovnáva 
tradičné členenie s novšími klasifikáciami najmä u českých lingvistov 
a zistenia dokladá početnými príkladmi opretými jednak o sémantic-
ké skupiny slovies, jednak o vyjadrenie kategórie modálnosti. Pri in-
terpretácii obsahových vedľajších viet poukazuje na paralelu k typom 
samostatnej jednoduchej vety z hľadiska ich klasifikácie podľa posto-
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jovej modálnosti116, ktorá však pri vedľajších vetách nie je priama, len 
sa o nej referuje, chápe sa iba ako modifikovaný reflex základnej po-
stojovej modálnosti. Keďže porovnaním tradičnej klasifikácie s klasifi-
káciou podľa „bázového modálneho významu“ vedľajšej vety sa zistilo, 
že počet aj obsah pri oboch typoch sa v podstate zhodujú, M. Daro-
vec vychádza z upravenej podoby a rozoznáva obsahové vedľajšie vety 
oznamovacie, opytovacie, žiadacie a amodálne117. S opisom vedľajších 
viet súvisí aj problematika výberu a charakteristiky spájacích výrazov, 
ktorými sa zaoberá prakticky vo všetkých publikovaných článkoch zo 
slovenskej skladby, ale osobitne v samostatnom príspevku prezentujú-
com vedľajšie vety s absolútnym relatívom v slovenčine (SAS 23, 1994). 
Absolútnym relatívom sa nazýva neohybný vzťažný spájací výraz, kto-
rý stojí na mieste ohybného vzťažného zámena ako podraďovacieho 
spájacieho výrazu a v slovenčine je to spájací výraz čo, majúci ekviva-
lenty vo všetkých slovanských jazykoch.118 

Ako sme už spomenuli, osobitnú skupinu sasistických prednášok 
M. Darovca tvorili porovnávacie štúdie zo slovenskej a českej syntaxe, 
v ktorých sa zaoberal klasifikáciou súvetí v súčasnej slovenskej a českej 
jazykovede (SAS 12, 1983), v 17. zväzku zborníka podal kontrastívnu 
charakteristiku gramatickej stavby jednoduchej vety v oboch jazykoch 
(SAS 17, 1988) a  sériu porovnávacích štúdií zavŕšil konfrontačným 
opisom slovenského a  českého súvetia so zreteľom na podraďovacie 
súvetie (SAS 22, 1993). Svoj výskum zameriava predovšetkým na roz-
diely v inventári i uplatnení spojovacích výrazov, ktoré vyplývajú z ich 
formálnych i sémantických špecifikácií. Príspevok je bohatý na dokla-
dový materiál z rozličných komunikačných sfér a v zhrnutí sa uvádza, 
že slovenčina má bohatší repertoár ako čeština pre súvetia, v ktorých 
porovnávacia spôsobová vedľajšia veta vyjadruje potenciálne deje.119 

116 DAROVEC, Miloslav: Obsahové vedľajšie vety v slovenčine. In: Studia Academica 
Slovaca. 13. Red. J. Mistrík. Bratislava : Alfa l984, s. 171. 

117 tamže, s. 174.
118 DAROVEC, Miloslav: Vedľajšie vety s absolútnym relatívom v slovenčine. In: Studia 

Academica Slovaca. 23. Red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 1994, s. 49.
119 DAROVEC, Miloslav: Konfrontačný opis slovenského a českého súvetia. In: Studia 

Academica Slovaca. 22. Red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 1993, s. 51 – 61. 
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Ďalší rozdiel sa týka konštrukcií, v ktorých sa spôsobovou vetou vy-
jadruje nerealizovanie očakávaného deja.120 Pre potreby sasistov M. 
Darovec spracoval prehľadnú štúdiu o vývine názorov na slovosled 
v spisovnej slovenčine (SAS 15, 1986) prakticky od A. Bernoláka po 
súčasnosť. Vo výbere komentuje prístupy autorov gramatík k vývinu 
teórie slovenského slovosledu, ktorí uplatňujú rozličné aspekty pri 
usporiadaní slov vo vete. Výklad zasahuje aj do terminologických otá-
zok, súvisiacich najmä s pojmom prirodzený a umelý slovosled, najprv 
všeobecne, neskôr aj s konfrontáciou názorov na pozíciu jednotlivých 
slovných druhov a  tzv. enklitík. Revolučným činom v  oblasti teórie 
slovosledu bolo zavedenie pojmu aktuálne vetné členenie121 a istým za-
vŕšením danej etapy výskumu je monografia J. Mistríka Slovosled a ve-
tosled v slovenčine (1966) syntetizujúca poznatky a naznačujúca ďalšie 
smerovanie rozvoja teórie a jej uplatnenia v rečovej praxi. 

LINGVODIDAKTICKÝ OPIS SLOVENČINY PRE CUDZINCOV

Vlastné lektorské skúsenosti na SAS-e i  na univerzitách v  zahra-
ničí M. Darovec zužitkoval pri lingvistickom opise slovenčiny ako 
cudzieho jazyka122, predovšetkým so zreteľom na oblasť syntaxe. Jeho 
výklad a interpretácia jazykových javov sa stali základom pre lingvo-
didaktickú koncepciu i  tvorbu gramatiky slovenčiny pre cudzincov. 
V rámci svojho pedagogického pôsobenia bol školiteľom doktorandov 
a vedúcim dizertačných prác z oblasti didaktiky slovenčiny ako cudzie-
ho jazyka. Svoje schopnosti javy analyzovať i zovšeobecňovať naplno 

120 V slovenčine sa používa opisné vyjadrenie s predložkou bez v spojení s genitívom 
odkazovacieho výrazuv nadradenej vete a  vedľajšia veta sa uvádza spojkou aby/
žeby: Odišiel bez toho, aby/žeby sa rozlúčil. V češtine sa nerealizácia deja vedľajšej 
vety vyjadruje v spojke aniž: Odešel, aniž se rozloučil. Porov. ibid., s. 60.

121 DAROVEC, Miloslav: Vývin názorov na slovosled v spisovnej slovenčine. In: Studia 
Academica Slovaca. 15. Red. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1986, s. 87 – 101.

122 DAROVEC, Miloslav: Poznámky o  spracovaní skladby v gramatike slovenčiny pre 
vyučovanie cudzincov. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava : Ed.: J. Pekarovi-
čová. Bratislava: Stimul 2002, s. 95 – 100.
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rozvinul ako jeden z hlavných autorov prvých učebníc slovenčiny pre 
cudzincov123, ktoré vyšli predovšetkým pre potreby SAS-u v rozličných 
mutáciách – anglickej, nemeckej, francúzskej, ruskej, španielskej, ta-
lianskej, kde sa spolu s P. Balážom uplatnili konfrontačný diferencova-
ný prístup. Aj keď na začiatku to boli viac-menej preklady slovenskej 
verzie, postupne sa však kládol dôraz na špecifiká slovenčiny i oso-
bitosti východiskového jazyka. Aj z  dnešného pohľadu možno s  ob-
divom sledovať cieľavedomú stratégiu a systematický program tvorby 
učebných materiálov v priebehu vyše dvoch desaťročí (1972 –1995). 
Tu sa naplno prejavila odborná a metodická spôsobilosť vytvoriť zod-
povedajúcu koncepciu, nájsť prístupnú formu a metodiku sprostred-
kovania gramatiky a  lexiky cudzincom. Súčasne sa preukázala veľmi 
užitočná spolupráca tandemu M. Darovec a P. Baláž, ktorí sú autormi 
všetkých verzií učebníc a vzájomne sa dopĺňali, aby boli úspešne zrea-
lizované všetky zložky tohto náročného edičného plánu, od koncepč-
ných zámerov cez organizačné zabezpečenie, tvorbu obsahu smerom  
k  edičnému spracovaniu a vydaniu jednotlivých učebníc. 

Ako dlhoročná členka lektorského zboru i vedenia SAS a zároveň 
ako študentka i doktorandka docenta M. Darovca musím s obdivom 
priznať, že mal ozajstný dar zasväcovať svojich zverencov do tajov lin-
gvistiky, sprístupňovať princípy a zákonitosti a hľadať súvislosti ling-
vistickej teórie s komunikačnou praxou, odkrývajúc pritom intralin-
gválne i  interlingválne vzťahy na širšom filologickom i filozofickom 
pozadí. Vďaka svojej príslovečnej skromnosti nepatril medzi tých, čo 
stáli na výslní či žali ovocie svojej práce na čele inštitúcie, ale vďaka 
svojej odbornej erudovanosti so zmyslom pre vedeckosť i metodickú 
vynaliezavosť, vďaka svojej pracovitosti a zároveň pre láskavý prístup 
patril medzi obľúbených učiteľov i uznávaných kolegov nielen doma, 
ale aj medzi slovakistami v zahraničí, kde má veľa ozajstných priateľov 
aj zásluhou jeho účinkovania na SAS-e. Náš stručný profil je pohľa-
dom do toho úseku profesijného života M. Darovca, ktorý sa rodil na 
SAS-e a pre sasistov a tvorí pevnú súčasť jeho histórie. Pri príležitosti 

123 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvis-
tiky. Bratislava : Stimul 2004, s. 175.
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45. výročia SAS a  90. výročia vzniku Univerzity Komenského udelil 
rektor UK doc. M. Darovcovi v auguste 2009 Zlatú medailu Univerzity 
Komenského za jeho dlhoročné pôsobenie na Filozofickej fakulte UK, 
účinkovanie na SAS-e i za podiel na propagácii slovakistiky vo svete. 

Príspevky Miloslava Darovca publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca 7 – 23 v rokoch 1978 – 1994

Nepravé hypotaktické súvetie v slovenčine. SAS 7, 1978, s. 57 – 71
Klasifikácia súvetí v  súčasnej slovenskej a  českej jazykovede. SAS 12, 1983,  

s. 149 – 161.
Obsahové vedľajšie vety v slovenčine. SAS 13, l984, s. 169 – 181.
Vzťažné vety v slovenčine. SAS 14, 1985, s. 105 – 131.
Vývin názorov na slovosled v spisovnej slovenčine. SAS 15, 1986, s. 87 – 101.
Z konfrontačnej syntaxe slovensko-českej. SAS 17, 1988, s. 83 – 103.
Konfrontačný opis slovenského a českého súvetia. SAS 22, 1993, s. 51 – 61. 
Vedľajšie vety s absolútnym relatívom v slovenčine. SAS 23, 1994, s. 49 – 57.
Poznámky o spracovaní skladby v gramatike slovenčiny pre vyučovanie cu-

dzincov. DAROVEC, Miloslav: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: 
Ed.: J. Pekarovičová. Bratislava : Stimul 2002, s. 95 – 100.
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AKO PROFESOR PAVOL ŽIGO  
FORMOVAL HISTORICKÉ VEDOMIE 
ZAHRANIČNÝCH SLOVAKISTOV 

„Podstatou interkultúrnych kontaktov je prenos fenoménu 
zakódovaného v pôvodnej kultúre jej jazykom do inej kultúry 
a  iného jazyka, je prenosom z  jedného časového obdobia do 
iného, spravidla bližšieho k dnešku...“ 124 

 
Uvedený citát veľmi dobre vystihuje podstatu vedecko-pedagogic-
kého pôsobenia prof. PhDr. Pavla Žiga, CSc., predstaviteľa strednej 
generácie slovenskej lingvistiky v službách Studia Academica Slovaca 
(SAS), ktorý od roku 1986 doteraz pravidelne prednáša zahraničným 
účastníkom letnej školy slovenského jazyka a  kultúry a zároveň ako 
člen Vedeckého grémia SAS sa spolupodieľa na profilácii jej vedeckého 
programu. Vo svojich 24 prednáškach publikovaných v  jednotlivých 
zväzkoch zborníka prednášok Studia Academica Slovaca sa P. Žigo 
venuje otázkam diachrónie aj synchrónie jazyka, svojským spôsobom 
približuje cudzincom vývin slovenčiny a jej nárečovú diferenciáciu so 
zreteľom na jej kontakty s  inými, najmä slovanskými jazykmi. Jeho 
interpretácia interslovanských súvislostí na pozadí jazykových paralel 
a  rozdielov sa opiera najmä o výsledky výskumu projektu Slovanský 
jazykový atlas, ktorý vhodnou formou sprístupňuje frekventantom 
„ako zdroj poznatkov o  dnešnom Slovensku v (stredo)európskom 
kontexte“. Osobitnú kapitolu tvoria príspevky venované dejinám spi-

124 ŽIGO, Pavol: Pomenovanie rodinných vzťahov v  slovenčine z hľadiska etnokultúr-
nej identity. In: Studia Academica Slovaca. 39. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2010, s. 269;
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sovnej slovenčiny i  jazykovednej slovakistiky s dôrazom na  miesto  
a prínos výrazných osobností slovenskej lingvistiky. Séria štúdií P. Žiga 
v zborníkoch SAS (15 – 43) pomáha osvetľovať motívy a princípy for-
movania etnokultúrnej identity ako predpokladu interkultúrnej kom-
petencie125. Na pozadí takto chápanej lingvistickej teórie sa postupne 
dotvárajú súradnice etnolingvisticky orientovanej slovakistiky, k čomu 
určite prispelo aj nazeranie na náš jazyk z pozície cudzinca, ktorému 
treba objasniť stavbu a fungovanie jazyka inak ako jeho rodenému po-
užívateľovi. V tomto duchu P. Žigo neraz poukazuje na zložitosť nášho 
jazyka a snaží sa nájsť metodicky prístupnejší výklad existujúcich ne-
pravidelností či tzv. výnimiek v  gramatickej stavbe slovenčiny, ktoré 
sťažujú vyučovanie i proces učenia sa slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
Podľa neho na hlbšie poznanie jazyka a odkrývanie jeho zákonitostí je 
lepšie jazyk hodnotiť z druhej strany, „treba ho opustiť a pozerať sa naň 
zvonku“. Tak sa vyhneme istým zaužívaným didaktickým stereotypom, 
ktoré zabraňujú vidieť jazyk ako dôsledok prirodzeného vývinu. A prá-
ve prirodzenosť v jazyku a jej skúmanie sa stáva hlavným predmetom 
vedeckovýskumnej činnosti P. Žiga, východiskom explanačnej teórie 
opierajúcej sa o výklad existujúcich javov, zdôrazňujúc pritom úlohu 
historickej jazykovedy, ktorá javy nielen opisuje, ale pomáha odhaľovať 
príčiny zmien jazykových jednotiek zachytených v súčasnej slovenčine 
na pozadí rekonštrukcie ich podoby v slovenských nárečiach.  

V ZAJATÍ HISTORICKEJ JAZYKOVEDY 

Príspevky prof. Pavla Žiga uverejnené v zborníkoch SAS (1986 – 
2014) sú odrazom jeho vedecko-pedagogického profilu, v ktorom bez-
pochyby dominuje historická jazykoveda a dejiny spisovnej slovenčiny 
so zreteľom na uplatňovanie princípov všeobecnej i porovnávacej jazy-
kovedy. Uskutočnené jazykové zmeny a výskyt nepravidelností pred-

125 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Pavol Žigo a Studia Academica Slovaca alebo Dejiny jazy-
ka ako súčasť etnolingvistickej a interkultúrnej kompetencie. In: Jazykovedné štúdie 
32: prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava : Veda, s. 17 – 24. 
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stavuje na základe prirodzenej morfológie a  opiera o existenciu ko-
munikačnej dominanty čerpajúcej z „minulej skúsenosti“ založenej na 
prirodzenom poznávaní jazyka. Svoje vnímanie jazyka P. Žigo dekla-
ruje predovšetkým na pozadí dvoch nosných tém týkajúcich sa grama-
tickej stavby. Patrí sem výskum slovesnej kategórie času a problemati-
ka vývinu substantívnej deklinácie, ktoré dlhodobo sleduje z pohľadu 
synchrónie aj diachrónie a priebežne predstavuje sasistom na prednáš-
kach a v tematických návratoch sprístupňuje v zborníkoch SAS. Séria 
príspevkov P. Žiga126 o prítomnom čase a prítomnom deji v súčasnej 
spisovnej slovenčine aj z hľadiska vývinu tejto kategórie v predspisov-
nom období naznačovala hlbší záujem autora o interdisciplinárne skú-
manie problematiky a vyústila vydaním vlastnej monografie Kategória 
času v  slovenskom jazyku (1997) i  spoločnej publikácie s Miloslavou 
Sokolovou Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine (2014). Na 
prvú prácu odkazuje článok Lexikálne prvky tradičnej metrológie (SAS, 
25, 1996) a  obsah druhej monografie sa stal predmetom príspevku,  
v ktorom autor vykladá vzájomný vzťah verbálnych kategórií vidu, času 
a spôsobu na základe metrických a topologických vlastností (SAS, 43, 
2014). Pri charakteristike jednotlivých významových skupín slovies 
navrhuje model vyplývajúci „z potreby korigovať v jazykovedných vý-
skumoch vlastnosti času na taký stupeň, ktorý rešpektuje nielen po-
vahu jazykového času, ale bude vyhovovať komplexnému opisu rele-
vantných dištinktívnych vlastností v širších vzťahoch aspekt – tempus 
– modus (Žigo, 2014, s. 332). V rámci takéhoto prístupu významových 
skupín slovies predstavuje čiastočne odlišný spôsob charakteristiky 
deja a jeho povahu v tomto reťazci nazýva topológiou deja zahrnujúce-
ho prítomné, ale aj nevyjadrené sémy (tamže, s. 333). Ako dištinktívne 

126 ŽIGO, Pavol: Prítomný čas a prítomný dej v súčasnej spisovnej slovenčine. In: 
Studia Academica Slovaca. 18. Bratislava : Veda 1989, s. 591 – 609; ŽIGO, Pavol: 
Diachronicko-synchronické úvahy o kategórii času v slovenčine. In: Studia Academica 
Slovaca. 19. Bratislava : Veda 1990, s. 379 – 390; ŽIGO, Pavol: Vyjadrovanie časového 
významu v staroslovienskom súvetí. In: Studia Academica Slovaca. 20. Bratislava : 
Veda 1991, s. 347 – 369; ŽIGO, Pavol: Kategórie aspekt – tempus – modus a topológia 
deja. In: Studia Academica Slovaca. 43. Bratislava : Univerzita Komenského 2014,  
s. 332 – 347.
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prvky topológie deja uvádza usporiadanosť, spojitosť, temporálnu ohra-
ničenosť, aspektuálnu ohraničenosť a rezultatívnosť, ktoré autor odvolá-
vajúc sa aj na práce spoluautorky M. Sokolovej v príspevku jednotlivo 
interpretuje a ilustruje na príkladoch zhôd i protirečení ich aplikácie 
v rečovej praxi. 

Druhou témou, ktorá tvorí pevnú súčasť lingvistického bádania 
prof. P. Žiga, je substantívna deklinácia a  jej vývinová perspektíva. 
Vo svojich  príspevkoch vychádza zo štruktúrnej komparácie výcho-
diskového stavu a  výsledkov prirodzeného vývinu niektorých javov 
substantívnej deklinácie v  nárečiach všetkých slovanských jazykov. 
Na porovnanie využíva materiál Slovanského jazykového atlasu, ktorý 
je spoľahlivým východiskom synchronicko-diachronického prístupu 
vysvetľovania skúmaných javov. Na príkladoch ilustruje konvergent-
né a divergentné tendencie, čím sa potvrdzuje názor, „že v prirodze-
nom vývine substantívnej deklinácie v  rámci jednotlivých makroa-
reálov slovanských jazykov existovali spoločné prvky popri sebe istý 
čas, neskôr sa pôvodný homogénny areál vnútorne diferencoval a časť 
prvkov nadobudla v porovnaní s genetickou štruktúrou fonologickej 
roviny inú povahu, resp. odlišnú symetriu“ (Žigo, 2013, s. 313). Vývin 
substantívnej deklinácie bol na jednej strane poznačený pôsobením 
analogických procesov, na druhej strane sa prejavovala rozličná mie-
ra anomálií pod vplyvom zmeny funkčnosti v konkrétnom historic-
kom čase aj areáli. Pri výklade jednotlivých zmien deklinačných sústav 
slovanských jazykov postupuje P. Žigo od formálneho kritéria, ktoré 
vychádzalo z klasifikácie substantív podľa kmeňov, k uplatňovaniu vý-
znamového kritéria, narúšajúc tak pôvodné a tvoriac nové deklinačné 
sústavy. Práve na základe registrácie a odlišného vnímania prirodze-
ného rodu a jeho odrazu v mennom rode nastáva proces diferenciácie 
a  špecifikácie jednotlivých slovanských jazykov. Ako príklad možno 
uviesť „tvary  lokálu životných maskulín, ktoré sú svedectvom inten-
zívneho tlaku u-kmeňovej uniformne transparentnej koncovky na 
ostatné paradigmy. Tak isto, ako sa pôsobením analógie vyrovnávali 
tvary genitívu a akuzatívu životných maskulín, prejavilo sa analogické 
vyrovnávanie aj pri formovaní vzťahu týchto substantív v datíve a loká-
li singuláru. „Pod dominantným vplyvom analógie (medziparadigma-
tickej a následne aj vnútroparadigmatickej) sa v slovenčine v datíve a aj 
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v lokáli singuláru životných maskulín ustálila tvarotvorná prípona -ovi 
a stala sa výsledkom zjednotenia rôznych koncoviek pôvodného sys-
tému: chlapovi (pôv. o-kmeň), mužovi (pôv. jo-kmeň), hosťovi (pôv. 
i-kmeň), sluhovi (pôv. a-kmeň), sudcovi (pôv. ja-kmeň), synovi (pôv. 
u-kmeň). Gramatická koncovka -ovi sa prejavila ako produktívna pre-
to, že zo všetkých pôvodných paradigiem najviac postihovala mužskú 
životnú osobu a najmenej sa pri nej prejavila konkurencia pôvodných 
gramatických koncoviek lokálu s gramatickými koncovkami iných pá-
dov“ (tamže, s. 314). Inak sa formovali substantívne deklinačné sústavy 
a ich súčasný stav v pluráli, kde sa prejavuje menšia miera súčinnosti 
princípov a intenzívnejší vplyv analógie. Zachovanie pôvodného tvaru 
syn-u na celom území srbských, chorvátskych, bosniackych a väčšine 
slovinských nárečí možno sledovať aj na priloženej mape (s. 315) zo-
brazujúcej stav lokálu sg slova syn v slovanských nárečiach. 

Súčasťou gramatickej stavby je aj syntax, ktorej sa P. Žigo explicitne 
venuje len v jednej štúdii so zameraním na konštitutívne prvky sloven-
skej historickej syntaxe (Žigo, 1987, s. 425 – 440).

Historická jazykoveda vo vedeckých prácach P. Žiga je úzko pre-
pojená s dejinami spisovnej slovenčiny, ktoré príležitostne sprostred-
kúval zahraničným účastníkom letnej školy zdôrazňujúc jej základné 
vývinové etapy i  reformné kodifikačné snahy jednotlivých období.127  
V prvom príspevku mapuje predspisovné obdobie slovenčiny na základe 
štylistiky zápisov z vypočúvania svedkov (Žigo, 1986, s. 469 – 479), 
kde analyzuje znaky administratívno-právneho štýlu, ktorý považuje 
za predchodcu súčasného administratívneho štýlu. Sledujúc  výskyt 
spontánnych prvkov so znakmi ústnosti, situatívnosti deja a konkrét-
nosti autor podčiarkuje, že „na úroveň textov mali vplyv preklady zá-
kladných právnických formúl z  latinčiny i spoločensko-politické po-
mery“. Viacej pozornosti venoval formovaniu spisovného jazyka, na 
príkladoch predstavil sasistom reformu štúrovskej slovenčiny. 

127 ŽIGO, Pavol: Základné etapy dejín spisovnej slovenčiny. In: Studia Academica 
Slovaca. 22. Bratislava : Stimul 1993, s. 231 – 242; ŽIGO, Pavol: Stopäťdesiat rokov 
od reformy štúrovskej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 30. Bratislava : 
Stimul 2001, s. 339 – 348; ŽIGO, Pavol: Stošesťdesiat rokov štúrovskej kodifikácie 
slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 32. Bratislava : Stimul 2003, s. 10 – 20.
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V INTENCIÁCH AREÁLOVEJ SLAVISTIKY 
A INTERKULTÚRNYCH KONTAKTOV

Osobitné miesto v zborníkoch SAS zaujímajú porovnávacie štúdie 
na pozadí iných jazykov s vymedzením kontaktových javov, paralel 
aj kontrastov z hľadiska jazykového systému a komunikačnej praxe. 
Možno tu spomenúť prednáškový blok v rámci letnej školy Slovensko 
a slovanský svet (2006), ktorým sa otvorila séria príspevkov Pavla Žiga 
o medzinárodnom slavistickom projekte Slovanský jazykový atlas ako 
o významnom zdroji poznatkov o dnešnom Slovensku v slovanskom 
kontexte.128 Na pozadí lingvistickej rekonštrukcie bohatého materiálu 
s pomenovaniami vybraných reálií či príbuzenských vzťahov sú pred-
stavené slovenské nárečové areály s cieľom špecifikovať integračné aj 
diferenciačné prvky a zároveň poukázať na paralely aj odlišnosti s vývi-
nom v ostatných slovanských jazykoch. V tomto smere sa zaujímavým 
príspevkom z pohľadu prezentácie slovenčiny cudzincom javí štúdia 
P. Žiga o pomenovaní rodinných vzťahov v slovenčine ako súčasti et-
nokultúrnej identity. „Pomenovania rodinných vzťahov a jednotlivých 
prvkov týchto vzťahov v  slovenčine sú prostriedkom, odrážajúcim 
nielen vnútorný jazykový vývin, ale najmä vonkajšie, extralingvistic-
ké činitele, ktoré umožňujú identifikovať sledovaný kultúrny kontext  
v priestore aj  čase“ (Žigo, 2010, s. 269). P. Žigo vychádza z charak-
teristiky spoločného pomenovania rodinných príslušníkov u  starých 
Slovanov a jeho postupnej transformácie odrážajúcej jednak integrač-

128 ŽIGO, Pavol: Medzinárodný slavistický projekt Slovanský jazykový atlas. In: Studia 
Academica Slovaca. 35. Bratislava : Stimul, 2006, s. 423 – 434.; ŽIGO, Pavol: Vývin 
substantívnej deklinácie v širších slovanských súvislostiach. In: Studia Academica 
Slovaca. 36. Bratislava : Stimul, 2007, s. 157 – 167; ŽIGO, Pavol: Slovanský jazykový 
atlas – zdroj poznatkov nielen o dnešnom Slovensku v (stredo)európskom slovanskom 
kontexte. In: Studia Academica Slovaca. 37. Bratislava : Stimul, 2008, s. 89 – 96. 
ŽIGO, Pavol: Pomenovanie rodinných vzťahov v slovenčine z hľadiska etnokultúrnej 
identity. In: Studia Academica Slovaca. 39. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2010, s. 269 – 283; ŽIGO, Pavol: Substantívna deklinácia – samostatný problém 
(nielen) Slovenského jazykového atlasu. In: Studia Academica Slovaca. 42. Bratislava :  
Univerzita Komenského, 2013, s. 313 – 324. 
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né znaky 1. spoločné európskej či indoeurópskej kultúrnej sfére,  
2. integračné znaky pretrvávajúce aj po rozpade praslovanskej jazyko-
vej jednoty a 3. diferenciačné znaky súvisiace s týmto rozpadom (tam-
že, s. 271). O kontinuite slovnej zásoby slovenčiny od rozpadu pra-
slovanskej jednoty po súčasnosť svedčí rovnaká hierarchia rodinných 
vzťahov v rovnorodom prostredí prejavujúca sa tvorbou pomenovaní 
nomina consanguinitatis, integrujúcich slovenčinu s ostatnými slovan-
skými jazykmi. Druhú skupinu tvoria nomina afinitatis, označujúce 
rodinné vzťahy, ktoré vznikli vydajom alebo ženbou. V rámci nich sa 
nachádzajú pomenovania podmienené geografickými a kultúrnymi 
kontaktmi s  neslovanským etnikom, ktoré sú svedectvom vývinovej 
dynamiky. Pôsobením interkultúrnych kontaktov sa pôvodná pome-
novacia sústava rozpadla, čím sa do slovanského jazykového areálu 
vnieslo množstvo diferenciačných znakov. P. Žigo v príspevku na prí-
kladoch vplyvu kontaktu s nemeckým etnikom uvádza interkultúrny 
kontakt ako príčinu zmien v pomenovaní príbuzenských vzťahov, be-
rúc zároveň do úvahy teritoriálnu a sociálnu diferenciáciu slovenčiny 
prejavujúcu sa existenciou kultúrnych germanizmov a  austrohunga-
rizmov v  jej nárečiach a nespisovných varietach, čím sa narúša deli-
mitačný stereotyp vyčleňujúci západoslovanské jazyky (tamže, s. 279). 

Ako dialektológ sa zapojil do projektu areálových štúdií o sloven-
ských nárečiach a s  cieľom predstaviť situáciu v stredoslovenských 
nárečiach pripravil prehľadnú charakteristiku tekovských, zvolenských, 
hontianskych a novohradských nárečí (Žigo, 1998, s. 205 – 212).

PREZENTÁCIA OSOBNOSTÍ SLOVENSKEJ JAZYKOVEDY

Predmetom vedeckého záujmu prof. Pavla Žiga nie je iba samotný 
jazyk, jeho vývin či dialektológia, ale v rámci svojej pedagogickej čin-
nosti si všíma aj výrazné osobnosti slovenskej jazykovedy, najmä v sú-
vislosti s pripomenutím ich životného jubilea. Veď práve oni sú tvorca-
mi diela, ktorým položili základy slovenskej historickej i synchrónnej 
jazykovedy. Rozvíjaním dobových lingvistických teórií viedli dialóg so 
svetovými trendmi a udržiavali kontinuitu najmä v oblasti slavistiky 
ako areálových štúdií. Aj zásluhou P. Žiga na stránkach zborníka SAS 
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dostávajú priestor výrazné osobnosti slavistiky i  slovakistiky,129 ako 
je Pavol Jozef Šafárik so svojou charakteristikou slovanských jazykov 
v Slovanskom národopise (1995) alebo Ján Kollár a  jeho angažovanie 
sa v otázke spisovného jazyka Slovákov ako liturgického jazyka (2002). 
Vývin slovenskej spisovnej normy v  medzivojnovom dokumentuje na 
pozadí vedeckého úsilia kodifikátora Henricha Barteka (1997). 

Jazykovednú slovakistiku na Filozofickej fakulte UK zmapoval P. 
Žigo pri príležitosti 80. výročia jej vzniku ako študijného odboru i jej 
existencie ako vednej disciplíny na akademickej pôde (2001). Všíma 
si tu predovšetkým prínos významných osobností, medzi ktorými re-
zonujú najmä dve mená univerzitných profesorov, Jána Stanislava ako 
priekopník slovenskej univerzitnej slavistiky a Eugena Paulinyho, zakla-
dateľa letnej školy Studia Academica Slovaca, významného predstavi-
teľa slovenského jazykovedného štrukturalizmu, ktorý viac ako štyri 
desaťročia intenzívne ovplyvňoval vedecké bádanie v  oblasti sloven-
ského jazyka aj všeobecnej jazykovedy a formoval metodológiu jazy-
kovedných výskumov“ (Žigo, 2012, s. 265). E. Pauliny položil základy 
systematického dialektologického výskumu a bol iniciátorom domá-
ceho výskumného projektu Atlas slovenského jazyka zachytávajúceho 
situáciu v slovenských nárečiach. Zároveň sa tým vytvorilo spoľahli-
vé východisko účasti slovenských dialektológov na medzinárodnom 
dialektologickom projekte Slovanský jazykový atlas, do ktorého sa E. 
Pauliny zapojil po jeho založení a pracoval na ňom až do odchodu do 
dôchodku. Výsledky systematického nárečového výskumu a využitie  
 

129 ŽIGO, Pavol: Charakteristika slovanských jazykov v Slovanskom národopise Pavla 
Jozefa Šafárika. In: Studia Academica Slovaca. 24. Bratislava : Stimul, 1995, 
s. 187 – 196; ŽIGO, Pavol: Henrich Bartek a vývin slovenskej spisovnej normy 
v  medzivojnovom období. In: Studia Academica Slovaca. 26. Bratislava : Stimul, 
1997, s. 180 – 187; ŽIGO, Pavol: Ján Kollár v probléme spisovného jazyka Slovákov  
a ich liturgického jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 31. Bratislava : Stimul 
2002, s. 263 – 279; ŽIGO, Pavol: Ján Stanislav – priekopník slovenskej univerzitnej 
slavistiky. In: Studia Academica Slovaca. 33. Bratislava : Stimul 2004, s. 299 – 
307; ŽIGO, Pavol: Percepcie pri storočnici profesora Eugena Paulinyho. In: Studia 
Academica Slovaca. 41. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 265 – 280.
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štrukturalistickej metodológie sa prejavili v dvoch základných prácach 
– Fonologickom vývine slovenčiny (1963) a Vývine slovenskej dekliná-
cie130, ktorú E. Pauliny dokončil dva mesiace pred koncom svojho ži-
vota. Táto monografia bola vydaná až po smrti autora v roku 1990 aj 
vďaka redakčnej úprave rukopisu, ktorú vykonal jeho žiak a dlhoročný 
kolega P. Žigo na znak úcty k rozsiahlemu vedeckému dielu a odka-
zu svojho profesora. „Každá zastávka pri knihe, štúdii, metodológii či 
životnom príbehu univerzitného profesora Eugena Paulinyho je zdro-
jom ďalšej inšpirácie a svedectvom o autorovom veľkom rozsahu, výz-
name a prínose pre slovenskú jazykovedu a jej dejiny“ (tamže, s. 267). 

V DUCHU LINGVODIDAKTICKÝCH PRINCÍPOV 

Výsledky svojho skúmania dejín jazyka,  jeho stavby a fungovania 
so zreteľom na existenciu vnútrojazykových i medzijazykových kon-
taktov v rámci širšieho slavistického výskumu ponúka P. Žigo nielen 
študentom slovakistiky a  zahraničným účastníkom letnej školy SAS, 
ale svoje poznatky odovzdáva lektorom slovenčiny ako cudzieho ja-
zyka, ktorí pôsobia, alebo sa pripravujú na svoje pôsobenie na uni-
verzitách v  zahraničí. Ako prednášateľ participuje na odborno-me-
todických školeniach pravidelne organizovaných pre lektorov počas 
letnej školy a  zároveň pôsobí na dvojsemestrálnom kurze didaktiky 
slovenčiny ako cudzieho jazyka v rámci programu ďalšieho vzdeláva-
nia lektorov. V lingvodidakticky zameraných prednáškach predstavuje 
lektorom jednak aktuálne výstupy slovenskej lingvistiky s dôrazom na 
ich využitie v  lektorskej praxi, jednak sprístupňuje problémové javy 
slovenskej gramatiky vzhľadom na ich didaktickú transformáciu tak, 
aby pomohol frekventantom pri výklade relevantných tvarov. Využi-
tím bohatého lexikálneho i gramatického fondu Slovanského jazyko-
vého atlasu porovnáva historický vývin slovanských jazykov a pouka-
zuje na špecifickú etnogenézu slovenčiny v  jednotlivých vývinových 

130 PAULINY, Eugen: Vývin slovenskej deklinácie. Rukopis upravil a doplnil P. Žigo. 1. 
vyd. Bratislava : Veda 1990. 270 s.
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etapách zdôrazňujúc miesto historickej gramatiky v odbornej príprave 
slovakistov, ktorá pomáha osvetliť aj dnešné gramatické tvary či lexi-
kálne jednotky. Lektori i kandidáti na lektorské pôsobenie si tak lepšie 
uvedomia areálovú príslušnosť slovenčiny, jazykové hranice, ktoré nie 
sú identické s hranicami štátov. Na konkrétnych príkladoch vnímajú 
integračné a diferenciačné znaky, ako aj konvergentné a divergentné 
tendencie, ktoré nás na jednej strane spájajú s ostatnými slovanskými 
jazykmi, na druhej strane vyčleňujú z rodiny príbuzných jazykov tvo-
riac osobitnú skupinu. 

Pavol Žigo aj v rámci podujatí SAS-u prispel k rozvoju a prezentácii 
areálovej slavistiky, najmä v  ostatnom desaťročí, keď porovnáva slo-
venčinu s inými slovanskými jazykmi, pričom sleduje vnútrojazykový 
vývin i pôsobenie vonkajších extrajazykových vplyvov. (Pekarovičová, 
2014). Na pozadí kultúrnych, etnických, náboženských či sociálnych 
vzťahov zdôrazňuje prirodzenosť vývinu jazyka nevynímajúc emanci-
pačnú a národnointegračnú silu slovenčiny ako sebavedomého, vnú-
torne diferencovaného národného jazyka. Svojím výkladom princípov 
stavby, vývinu a fungovania jazykových jednotiek prispieva k budova-
niu etnolingvistickej kompetencie založenej na uvedomenom vníma-
ní špecifických vlastností slovenčiny, ktoré je predpokladom úspešnej 
komunikácie v interkultúrnom kontexte. Jeho prednášky sú realizova-
né modernou formou s využitím nových možností prezentácie. Svoj 
vzťah k  moderným technológiám a nové trendy v jazykovede pred-
stavil v článku o využití počítačov v slovenskom jazykovednom výsku-
me (Žigo,1988) a tieto ambície permanentne potvrdzuje počítačovým 
spracúvaním materiálov v medzinárodnom projekte Slovanský jazyko-
vý atlas, ktoré vedie práve slovenská časť výskumného tímu. Na základe 
prehľadu štúdií publikovaných v zborníkoch prednášok i všestrannej 
odbornej spolupráce s vedením centra SAS možno vedecko-pedago-
gické pôsobenie profesora Pavla Žiga právom zaradiť do galérie osob-
ností Studia Academica Slovaca.  
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Príspevky Pavla Žiga publikované v zborníkoch Studia Academica 
Slovaca (15 – 47) v rokoch 1986 – 2018 

Štylistika zápisov z vypočúvania svedkov v predspisovnom období slovenčiny. 
SAS 15, 1986, s. 469 – 479.

Konštitutívne prvky slovenskej historickej syntaxe. SAS 16, 1987, s. 425 – 440.
Využitie počítačov v slovenskom jazykovednom výskume. SAS 17, 1988,  

s. 469 – 487.
Prítomný čas a prítomný dej v súčasnej spisovnej slovenčine. SAS 18., 1989, 

s. 591 – 609.
Diachronicko-synchronické úvahy o kategórii času v  slovenčine. SAS 19, 
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Slovenská hydronymia. SAS 23, 1994, s. 276 – 283.
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2007, s. 157 – 167.
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Slovanský jazykový atlas - zdroj poznatkov nielen o dnešnom Slovensku  
v (stredo)európskom slovanskom kontexte. SAS 37, 2008, s. 89 – 96. 

Pomenovanie rodinných vzťahov v slovenčine z hľadiska etnokultúrnej iden-
tity. SAS 39, 2010, s. 269 – 283.

Percepcie pri storočnici profesora Eugena Paulinyho. SAS 41, 2012, s. 265 – 280.
Substantívna deklinácia – samostatný problém (nielen) Slovenského jazyko-

vého atlasu. SAS 42, 2013, s. 313 – 324. 
Kategórie aspekt – tempus – modus a topológia deja. SAS 43, 2014, s. 332 – 347.
Ambície Štúrovho jazykového prototypu. SAS 44, 2015, s. 94 – 108.
Typologická problematika slovanskej substantívnej deklinácie – interkultúrne 

súvislosti v retrospektíve aj perspektíve. SAS 45, 2016, s. 361 – 374.
Môže jazykovedcom poučený filozof inšpirovať jazykovedca? SAS 47, 2018, 

s. 325 – 343.
ŽIGO Pavol – HARGAŠOVÁ Zuzana: Reformácia ako vplyv mentálnej  

a duchovnej zmeny na slovenské jazykové prostredie. SAS 46, 2017,  
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AKO PROFESOR RUDOLF KRAJČOVIČ 
PREDSTAVIL SASISTOM HISTORICKÚ GENÉZU 
SLOVENČINY 

„Pre existenciu a  vývin jazykového systému v  každom časo-
vom úseku sú popri variantných prvkoch (vzťahoch, súboroch) 
rovnako dôležité aj prvky (vzťahy, súbory) invariantné, rela-
tívne stabilné“ 131. 

Na prezentácii dejín spisovnej slovenčiny a na výklade jej historickej 
gramatiky frekventantom letnej školy má veľkú zásluhu prof. PhDr. 
Rudolf Krajčovič, DrSc. (1927 – 2014), ktorý mal svoju úvodnú pred-
nášku už v roku 1965 v rámci jej prvého ročníka. Do roku 1971 evi-
dujeme blok šiestich prednášok venovaných jednotlivým etapám dejín 
slovenčiny vrátane praslovanskej genézy, ktoré nie sú publikované, ale 
nachádzajú sa v zozname J. Mlacka132. Po etablovaní zborníka bol R. 
Krajčovič najmä v prvej fáze stálym prispievateľom a je autorom šest-
nástich publikovaných príspevkov (1972 – 1999), to znamená, že pre 
zahraničných účastníkov letnej školy pripravil spolu dvadsaťdva pred-
nášok. Jeho historický komentár k fonológii, k morfológii a k lexike spi-
sovnej slovenčiny predstavuje výklad najstarších zmien uskutočnených 
počas vývinových etáp v jednotlivých jazykových rovinách. 

Na pozadí prevzatí lexém praslovanského pôvodu poukazuje na 
kontinuitu vývinu a na „stredové“ postavenie slovenčiny medzi slo-

131 KRAJČOVIČ, Rudolf: O stabilizácii vo fonologicko-fonickom vývine slovenčiny. In: 
Studia Academica Slovaca. 8. Ed. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1979, s. 161.

132 MLACEK, Jozef : Zoznam prednášok v programoch slovenských týždňov a prvých 7 
ročníkov letnej školy. Eds. J. Pekarovičová – E. Vojtechová. In: 40 rokov Studia Aca-
demica Slovaca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, s. 17 – 36. 
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vanskými jazykmi133. Na vybraných príkladoch autor interpretuje pro-
ces stabilizácie vo fonologicko-fonickom vývine slovenčiny a hodnotí 
jazykové štýly v  predspisovnom období. Niekoľko príspevkov venuje 
dejinám slovenčiny, sledujúc jednak kultivované slovo na Veľkej Mora-
ve, jednak zápas o normu spisovnej slovenčiny v matičných rokoch, ale 
všíma si aj vplyv mladogramatizmu na slovenskú jazykovedu. Do tejto 
kategórie patrí zástoj slovenčiny v dejinách kontaktov neslovanských ja-
zykov134, kde autor poukazuje najmä na inoslovanské prvky v lexikál-
nej báze slovenčiny. 

Okrem dvoch štúdií venovaných otázkam historickej toponymie je 
pozoruhodný súbor štúdií, ktorý je výstupom dialektologicky orien-
tovaného projektu iniciovaného vtedajším riaditeľom Jozefom Mlac-
kom na zmapovanie nárečí jednotlivých regiónov Slovenska. Profesor 
Rudolf Krajčovič v ňom v rámci trojročného cyklu prezentuje genézu 
a vývin východoslovenských, stredoslovenských a západoslovenských ná-
rečí s osobitným príspevkom o nárečiach v južnom regióne západoslo-
venských nárečí 135.

Príspevky Rudolfa Krajčoviča publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (1 – 28) v rokoch 1972 – 1999

Historický komentár k fonológii spisovnej slovenčiny. SAS 1, 1972, s. 29 – 43.
Historický komentár k morfológii spisovnej slovenčiny. SAS 2, 1973, s. 43 – 55.
Historický komentár k lexike spisovnej slovenčiny. SAS 4, 1975, s. 141 – 154.
O štýloch slovenčiny v predspisovnom období. SAS 7, 1978, s. 183 – 200.

133 KRAJČOVIČ, Rudolf: Historický komentár k lexike spisovnej slovenčiny. In: Studia 
Academica Slovaca. 4. Ed. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1975, s. 144.

134 KRAJČOVIČ, Rudolf: Slovenčina v dejinách kontaktov neslovanských jazykov. In: 
Studia Academica Slovaca. 16. Ed. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1987, s. 2003 – 2013.

135 KRAJČOVIČ, Rudolf: Genéza a vývin východoslovenských nárečí (SAS, 
26/1997); Genéza a  vývin stredoslovenských nárečí (SAS, 27/1998); Genéza 
a vývin západoslovenských nárečí (SAS, 28/1999); Nárečia v južnom regióne 
západoslovenských nárečí (SAS, 28/1999).
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O stabilizácii vo fonologicko-fonickom vývine slovenčiny. SAS 8, 1979, s. 159 
– 174.

Mladogramatizmus a slovenská jazykoveda. SAS 9, 1980, s. 183 – 197.
Kultivované slovo na Veľkej Morave. SAS 14, 1985, s. 329 – 336.
Slovenčina v dejinách kontaktov neslovanských jazykov. SAS 16, 1987, s. 203 

– 213.
Zápas o normu spisovnej slovenčiny v matičných rokoch. SAS 17, 1988,  

s. 249 – 261.
O rekonštrukcii najstaršej slovenskej lexiky. SAS 18, 1989, s. 251 – 259.
Lexika toponymie ako prameň dávnej histórie. SAS 21, 1992, s. 50 – 55.
Význam mapovania historickej toponymie. SAS 23, 1994, s. 119 – 123.
Genéza a vývin východoslovenských nárečí. SAS 26, 1997, s. 191 – 197.
Genéza a vývin stredoslovenských nárečí. SAS 27, 1998, s. 173 – 179.
Genéza a vývin západoslovenských nárečí. SAS 28, 1999, s. 279 – 286. 
Nárečia v južnom regióne západoslovenských nárečí. SAS 28, 1999, s. 287 – 

294.
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AKO PROFESOR IVOR RIPKA  
UVÁDZAL SASISTOV DO SLOVENSKEJ 
DIALEKTOLÓGIE 

„Slovenské územné nárečia možno skúmať jednak ako živelne 
sa vyvíjajúcu štruktúru (ovplyvňovanú inými a ovplyvňujúcu 
iné variety národného jazyka ), jednak ako regionálny obraz 
dejín spoločenstva ich používateľov i  vývinu národného ja-
zyka. Obidva tieto prístupy sú bádateľsky podnetné; získané 
poznatky posúvajú teoretické interpretácie vzťahu diachrónie 
a synchrónie, dynamiky a statiky“ 136. 

Účinkovanie prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc. (1937) na prednáškovom 
programe letnej školy je úzko spojené s jeho profesijným zameraním 
dialektológa. Prakticky všetkých osem publikovaných príspevkov je 
úzko previazaných s výskumom slovenských nárečí doma i vo svete. 
Už prvý článok uvádza sondy do problematiky slovenskej nárečovej 
lexiky (1974), ku ktorým sa priraďuje charakteristika západosloven-
ských nárečí, ale aj predstavenie výskumných úloh slovenskej lingvistic-
kej karpatológie. 

Osobitnú pozornosť venuje severnému regiónu západoslovenských 
nárečí či opisu slovenských miestnych nárečí v súčasnosti, ktoré uverejnil 
na záver svojho pôsobenia na letnej škole SAS (Ripka, 1999). Z pohľa-
du dialektológie hodnotí aj jazykové prejavy Slovákov v Spojených štá-
toch, pričom si všíma identifikačné prvky, ale aj proces amerikanizácie 

136 RIPKA, Ivor: Slovenské miestne nárečia v súčasnosti. In: Studia Academica Slovaca. 
29. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 2000, s. 328. 
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nárečových prejavov potomkov slovenských vysťahovalcov v USA137. Ako 
pracovník i riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sa zapája do 
diskusií o jazykovej kultúre a hodnotí postavenie jazyka a jazykovedy 
v súčasnej spoločnosti138 a zároveň naznačuje, že sa menia postoje pou-
žívateľov k jazyku i jazykovej kultúre, stanoviská jazykovedy a jazyko-
vedcov k otázkam fungovania jazyka v praxi.

Príspevky Ivora Ripku publikované v zborníkoch Studia Academica 
Slovaca (3 – 29) v rokoch 1974 – 2000

Z problematiky slovenskej nárečovej lexiky. SAS 3, 1974, s. 337 – 351.
Západoslovenské nárečia. SAS 7, 1978, s. 427 – 440.
Výskumné úlohy slovenskej lingvistickej karpatológie. SAS 16, 1987, s. 317 

– 329.
Jazykové prejavy Slovákov v Spojených štátoch. SAS 19, 1990, s. 289 – 303.
Amerikanizácia nárečových prejavov potomkov slovenských vysťahovalcov 

v USA. SAS 22, 1993, s. 191 – 199.
O postavení jazyka a jazykovedy v súčasnej spoločnosti. SAS 25/1996, s. 177 

– 182.
Severný región západoslovenských nárečí. SAS 28/1999, s. 295 – 303.
Slovenské miestne nárečia v súčasnosti. SAS 29, 2000, s. 327 – 333.

137 RIPKA, Ivor: Jazykové prejavy Slovákov v Spojených štátoch. In: Studia Academica 
Slovaca. 19. Ed. J. Mistrík. Bratislava : Alfa, 1990, s. 289 – 303; Amerikanizácia ná-
rečových prejavov potomkov slovenských vysťahovalcov v USA. In: Studia Academica 
Slovaca. 22. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 1993, s. 191 – 199. 

138 RIPKA, Ivor: O postavení jazyka a jazykovedy v súčasnej spoločnosti. In: Studia Aca-
demica Slovaca. 25. Ed. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 1996, s. 177 – 182. 
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AKO DOKTOR ANTON HABOVŠTIAK 
PREDSTAVIL SASISTOM SLOVENSKÉ NÁREČIA 

„Pre poznávanie nášho jazyka nie sú dôležité iba údaje o roz-
manitom členení slovenských nárečí, ale aj tie jazykové osobi-
tosti slovenčiny, ktoré sú spoločné pre celé územie Slovenska. 
Sú to jazykové javy, ktoré svedčia o spoločnom pôvode a jed-
notnom základe všetkých slovenských nárečí“ 139.

V čase, keď bol riaditeľom prof. Jozef Mistrík (1972 – 1991), vstúpil ako 
prednášateľ na pôdu SAS-u PhDr. Anton Habovštiak, CS., ktorý pat-
ril k jeho dlhoročným spolupracovníkom, veď podľa príspevkov uve-
rejnených v zborníku Studia Academica Slovaca v rokoch 1975 –1998 
prednášal sasistom na štrnástich ročníkoch letnej školy, čím sa zara-
ďuje medzi najplodnejších predstaviteľov slovenskej lingvistiky pôso-
biacich na SAS-e. V jeho publikovaných príspevkoch dominujú témy 
z oblasti dialektológie a areálovej lingvistiky, v ktorých naozaj zasväte-
ne predstavil účastníkom letnej školy slovenské nárečia i kontakty slo-
venčiny s inými, hlavne slovanskými jazykmi. Články A. Habovštiaka 
sú nielen dokumentom o vedeckom bádaní autora, ale svojským spô-
sobom sprostredkúvajú jazykovú pestrosť slovenských nárečí i typické 
slovenské reálie a  regionálne zvláštnosti, ako sa to integrovane pre-
mietlo do jeho príspevku o slovenskom jazykovom atlase. Svoj oravský 
pôvod či príznačnú oravskú náturu a národnú hrdosť A. Habovštiak 
azda najspontánnejšie prejavil v sondách oravských a liptovských ná-
rečí, kde spolu s lingvistickou charakteristikou majstrovsky sprístup-

139 HABOVŠTIAK, Anton: Spoločná lexikálna báza slovenských nárečí. In: Studia Aca-
demica Slovaca. 8. Ed. J. Mistrík. Bratislava : Alfa 1979, s. 71 – 83.
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ňuje aj mimojazykové súvislosti a vniká do myslenia ich nositeľov. 
Preto uskutočnené prednášky a semináre, ako aj výstupy jeho spolu-
práce na projekte o slovenských nárečiach, ktorý v rokoch 1997 –1999 
inicioval vtedajší riaditeľ Jozef Mlacek, sú dodnes aktuálne a patria do 
klenotnice sasistickej literatúry. Možno povedať, že všetky príspevky 
z pera A. Habovštiaka vyjadrujú spojenie reči s reálnym životom a sú 
jednak hľadaním typického obrazu Slováka v porovnaní s ostatnými 
národmi, jednak poukázaním na vnútornú diferenciáciu slovenčiny 
a špecifík jej nárečí. Tieto atribúty sa vzťahujú aj na interpretáciu slo-
venskej rozprávky ako výrazného fenoménu ľudovej slovesnosti, kde 
autor približuje slovenský model rozprávky s dôrazom na regionálne 
zvláštnosti a  tomu príznačné myslenie a konanie rozprávkových po-
stáv i zámer jej domácich tvorcov. Posledným oficiálnym vystúpením 
Dr. A. Habovštiaka na pôde SAS-u bolo prednesenie príspevku svojej 
manželky doc. Kataríny Habovštiakovej o jazykovej kultúre v minulosti 
a dnes v roku 2003, ktorý sprostredkoval s jemu vlastným zanietením  
a s typickým jazykovým koloritom. 

Ak hovoríme o  odbornom a  vedeckom prínose Antona Ha-
bovštiaka pre históriu Studia Academica Slovaca, osobitne by som 
chcela vyzdvihnúť ľudskú stránku jeho účinkovania, pretože priro-
dzenou súčasťou všetkých jeho dotykov so SAS-om a  sasistami bola 
jeho spontánnosť, bezprostrednosť či interpretačná autentickosť, čím 
si získal svojich poslucháčov. Svojím silným národným i sociálnym 
cítením, ktoré sa snúbilo s úsilím o medzikultúrne porozumenie, do-
kázal príťažlivo skĺbiť svoj vedecký obzor so životnými skúsenosťami 
a využiť svoj oravský jazykový základ i kresťanský profil na obohatenie 
vzdelávacieho programu SAS-u a obzoru zahraničných frekventantov 
a zaradiť sa tak do veľkej medzinárodnej sasistickej rodiny. 

Príspevky Antona Habovštiaka publikované v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca (4 – 27) v rokoch 1975 – 1998

Slovenské nárečia z lexikálneho hľadiska. SAS 4, 1975, s. 67 – 79.
Slovenské nárečia z hláskoslovného a tvaroslovného hľadiska. SAS 5, 1976,  

s. 99 – 112.
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Ustálené spojenia v slovenských nárečiach. SAS 6, 1977, s. 99 – 111.
Spoločná lexikálna báza slovenských nárečí. SAS 8, 1979, s. 71 – 83.
Slová cudzieho pôvodu v slovenských nárečiach. SAS 10,1981, s. 115 – 133.
Literárna Orava. SAS 12, 1983, s. 195 – 210.
Atlasové spracovanie slovenských nárečí. SAS 14, 1985, s. 169 – 189.
Tvorba L. N. Jégého vo vzťahu k oravským nárečiam. SAS 15, 1986, s. 161 – 173.
Slovenčina a južnoslovanské jazyky. SAS 16, 1987, s. 95 – 107.
Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach. SAS 17, 1988, s. 139 – 156.
Slovenský jazykový atlas. SAS 18, 1989, s. 129 – 140.
Slovenská rozprávka – výrazný fenomén ľudovej slovesnosti. SAS 19, 1990,  

s. 97 – 111.
Naša dedina v minulosti. SAS 20, 1991, s. 49 – 67.
O nárečovej lexike z lingvistickogeografického aspektu. SAS 21, 1992, s. 11 – 27.
Oravské a liptovské nárečia. SAS 27, 1998, s. 195 – 204.



187

PREDNÁŠATELIA A LEKTORI

AKO DOCENT PETER BALÁŽ  
PROFILOVAL SLOVENČINU AKO CUDZÍ JAZYK 

„Okrem požiadavky postaviť opis slovenčiny ako cudzieho jazy-
ka na lingvistické základy treba uplatniť aj druhú požiadavku, 
a to takú, že tento opis musí korešpondovať aj s určeným didak-
tickým cieľom a s príslušným didaktickým systémom“ 140.  

Všeobecný rozvoj slovakistiky i jej osobitnej zložky zaoberajúcej sa opi-
som slovenčiny a  jej prezentáciou cudzincom je úzko spojený najmä 
s pôsobením Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Acade-
mica Slovaca (SAS). Konštituovaním Studia Academica Slovaca ako 
centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk so statusom výskumno-pedago-
gického pracoviska Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktoré 
je zároveň koordinačným a metodickým centrom, sa vytvorili optimál-
nejšie podmienky na vzdelávanie zahraničných slovakistov, ale predo-
všetkým sa otvoril priestor na hľadanie primeraných foriem sprístup-
ňovania praktického jazyka a zároveň formulovanie univerzálnych téz 
odkrývajúcich zvláštnosti slovenčiny z pohľadu cudzincov. Za viac ako 
päť desaťročí sa SAS obsahovo i metodicky vyprofiloval a vďaka pre-
zieravosti jeho zakladateľov i odbornej spôsobilosti členov jeho tímu je 
výrazným prínosom pre slovenskú teoretickú a aplikovanú lingvistiku 
i rozvoj slovakistiky v zahraničí. V jeho histórii sa vystriedalo mnoho 
prednášateľov, lektorov, ale azda najväčší podiel na profilovaní a vývi-
nových premenách SAS-u majú členovia jeho vedenia. K nim sa zara-
ďuje aj doc. PhDr. Peter Baláž, CSc. (1928 – 2017), ktorý bol jedným 
z najdlhšie pôsobiacich hlavných aktérov doterajšej histórie SAS-u, pre-

140 BALÁŽ, Peter: Slovenčina ako cudzí jazyk. SAS 15, 1986, s. 29 – 45.
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tože túto inštitúciu sprevádzal od spoločných začiatkov pražskej letnej 
školy slovanských štúdií, teda nepretržite v rokoch 1961 – 2000. Počas 
svojho pôsobenia sa ocitol v úlohe lektora, tajomníka, zástupcu riadite-
ľa letnej školy a riaditeľa metodického centra. Predovšetkým sa docent 
Baláž zaslúžil o profilovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka ako pred-
metu aplikovanej lingvistiky práve načrtnutím základov lingvodidak-
tickej koncepcie v oblasti výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka141. 

 

LINGVISTICKÝ OPIS A GRAMATICKÁ KOMPETENCIA

Z  analýzy doterajších teoretických aj praktických výstupov, naj-
mä z  dielne spolupracovníkov SAS, ale aj so zreteľom na práce ďal-
ších bádateľov, či už z radov lektorov alebo zahraničných slovakistov, 
možno s potešením potvrdiť našu tézu, že slovenčina ako cudzí jazyk 
nadviazala na teoretický základ prezentovaný v zborníkoch SAS, kto-
rý v  duchu aktuálneho stavu lingvistického bádania i  nových mož-
ností jeho realizácie v didaktickej praxi tvorivo rozvíja a stáva sa tak 
integrálnou súčasťou slovenskej aplikovanej lingvistiky. Na základe 
dnešného poznania problematiky chceme ukázať, ako sa premietli 
tézy, ktoré sformuloval docent Peter Baláž v svojom programovom prí-
spevku Slovenčina ako cudzí jazyk (Baláž, 1986) do lingvistickej teórie 
a didaktickej praxe. Ide predovšetkým o požiadavku, postaviť teóriu 
vyučovania cudzích jazykov na lingvistický základ, čo sa odzrkadli-
lo v koncepcii lingvistického opisu slovenčiny pre cudzincov (tamže,  
s. 32) a tvorilo východisko našej lingvodidaktickej koncepcie prezento-
vanej na rôznych miestach, ale najkomplexnejšie v monografii Sloven-
čina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky (Pekarovičová, 
2004). Pedagogická prax potvrdila potrebu diferencovaného prístupu 
k slovenčine v úlohe materinského jazyka a ako druhého či cudzieho 
jazyka, ktorý sa premieta v odlišnej forme sprístupňovania gramatic-

141 PEKAROVIČOVÁ, Jana: Ako docent Peter Baláž profiloval slovenčinu ako cudzí 
jazyk. Kontinuita a novátorstvo v teórii i praxi. In: Studia Academica Slovaca. 37. 
Bratislava : Stimul, 2008, s. 9 – 16.
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kej stavby slovenčiny pre cudzincov s dôrazom na opis výrazných čŕt 
jazykových javov a explicitnejšie formulovanie gramatických pravidiel. 
Predmetom bádania je nielen dôraz na známe odlišnosti v didaktike 
materinského a cudzieho jazyka, ale aj objavovanie a využívanie po-
dobností, paralel pri osvojovaní a sprístupňovaní jazykového učiva 
i  mimojazykových exponentov. V  obidvoch prípadoch je slovenčina 
predmetom aj prostriedkom výučby. Odlišná je predovšetkým výcho-
disková znalosť jazyka ako prostriedku komunikácie, čo sa zákonite 
musí premietnuť v prístupe k opisu jazykového systému (metajazyk), 
ako aj v procese osvojovania cieľových zručností (komunikácia). Kým 
vyučovanie materinského jazyka je orientované na používateľa, ktorý 
už ovláda svoj jazyk ako dorozumievací prostriedok, adept vyučovania 
cudzieho jazyka zvyčajne nedisponuje touto schopnosťou, a preto ťa-
žisko jazykovej prípravy sa presúva na získanie komunikatívnej kom-
petencie. V tejto súvislosti nadväzujúc na Helbigovu teóriu rozlišuje P. 
Baláž uvedomovaciu gramatiku pre potreby vyučovania materinského 
jazyka a sprostredkovaciu gramatiku určenú cudzincom, ktorí získavajú 
jazykové znalosti v neprirodzených podmienkach, to znamená v rám-
ci inštitucionálneho vzdelávania alebo individuálnym osvojovaním si 
jazyka v bežnej komunikácii. Svoju teóriu predstavil hlavne v dvoch 
štúdiách zásadného významu Slovesný vid v slovenčine ako cudzom ja-
zyku (1985) a Menný rod v slovenčine ako cudzom jazyku (1988), ktoré 
sa stali kľúčovými témami v didaktike slovenčiny ako cudzieho jazyka. 
Otvára sa v nich principiálna otázka, ako predstaviť cudzincovi gra-
matický systém tak, aby čo najrýchlejšie získal pragmatickú lingvistic-
kú kompetenciu a naučené vedomosti vedel správne uplatniť v rečovej 
praxi. P. Baláž explicitne rozlišuje sféru prezentácie a sféru osvojovania 
a vnímania jazyka zo strany cudzinca a podčiarkuje závislosť výberu 
metód a foriem sprístupňovania slovenčiny od etnojazykovej charak-
teristiky frekventantov, kde osobitne vyčlenil skupinu so slovanským 
jazykovým povedomím a skupinu Neslovanov, ktorí v systéme svojho 
vlastného jazyka niektoré gramatické kategórie nemajú, alebo ich vy-
jadrujú úplne iným spôsobom. S týmto vedomím výklad morfologic-
kých javov opiera o typologické vlastnosti slovenčiny, pričom zdôraz-
ňuje tézu Ľ. Nováka (1977), že slovenčina je jazyk pravidelný a pomerne 
jednoduchý a upriamuje pozornosť na zhody a odlišnosti v systéme slo-
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venčiny v porovnaní s východiskovým jazykom frekventantov, z čoho 
najviac čerpá didaktická prax opierajúca sa o porovnávací výskum. Na 
sprostredkovanie mechanizmov pravidiel tvorenia a interpretácie gra-
matických tvarov odporúča P. Baláž preferovať pravidelné tvary pred 
nepravidelnými a morfologické javy opísať tak, aby sa zvýraznila ich 
príslušnosť do istého čiastkového systému (tamže, s. 39). Tieto tézy 
našli uplatnenie najmä pri tvorbe učebníc slovenčiny pre cudzincov, 
kde autori zohľadnili kritérium pravidelnosti a systémovosti a na ná-
cvik gramatických javov nepoužívajú tradičné vzory, ale nahrádzajú 
vzorové slová novými, didakticky priezračnejšími. Práve konfrontačný 
lingvistický opis sa stal základom série učebníc slovenského jazyka pre 
slavistov, ktorí si osvojujú slovenčinu na pozadí iného jazyka (Baláž, 
1986; Pekarovičová, 1998, 2004). 

DIDAKTICKÁ KONCEPCIA A TVORBA UČEBNÍC 

V  didaktickej koncepcii letnej školy SAS, ktorú ako zástupca ria-
diteľa dlhé roky profiloval, sa kládol dôraz na nácvik komunikačných 
zručností, predovšetkým hovorenia, ale proporčne sa vytváral priestor 
aj na nácvik gramatiky a štylistiky aj formou špecializovaných seminá-
rov, pričom sa podľa možnosti zohľadňovali potreby a študijné či pro-
fesijné zameranie frekventantov. P. Baláž vo svojich príspevkoch jasne 
sformuloval teoretické východiská a metodologicky dobrý základ lin-
gvodidaktickej koncepcie SakoCJ, ktorú prakticky rozvíjal vo svojich 
učebniciach a postupne nachádzal nové cesty sprístupňovania slovenči-
ny cudzincom. Na základe týchto výstupov ho možno právom označiť 
za priekopníka slovenskej aplikovanej lingvistiky v oblasti slovenčiny ako 
cudzieho jazyka a vyzdvihnúť jeho fundamentálny podiel na smerovaní 
jej ďalšieho rozvoja, pretože postulované závery si osvojili všetci pokra-
čovatelia vo výskume a opise čiastkových problémov SakoCJ, napr. M. 
Sokolová (2002). Odpoveďou na podnety P. Baláža je aj nárast teoretic-
kých výstupov, ktorý odráža dynamiku predmetu, ale praktický dosah 
má najmä vznik nových učebných materiálov a príručiek pre kontaktnú 
i dištančnú formu štúdia. Prejavuje sa tu jednak kontinuita s tradíciou, 
ale zároveň tvorivý potenciál a novátorstvo autorov a  zostavovateľov 
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učebníc, ktorí využívajú nové možnosti a formy prezentácie jazyka 
a kultúry cudzincom v intenciách súčasnej informačnej doby.  

Vlastné lektorské skúsenosti docenta Baláža a problémy pri zabez-
pečovaní študijnej literatúry pre sasistov boli impulzom pre tvorbu 
vlastných učebníc a  cvičebníc,  ktoré vyšli predovšetkým pre potreby 
SAS-u v rozličných mutáciách – anglickej, nemeckej, francúzskej, rus-
kej, španielskej, talianskej, kde ako hlavný autor uplatnil diferencovaný 
prístup. Aj keď na začiatku to boli viac-menej preklady slovenskej ver-
zie, postupne sa však kládol dôraz na špecifiká slovenčiny i osobitosti 
východiskového jazyka. Aj z dnešného pohľadu možno s obdivom sle-
dovať cieľavedomú stratégiu a systematický program tvorby učebných 
materiálov. Tu sa naplno prejavili organizačné schopnosti P. Baláža, ako 
aj odborná a metodická spôsobilosť vytvoriť zodpovedajúcu koncepciu, 
nájsť prístupnú formu a metodiku sprostredkovania gramatiky a lexiky 
a  samozrejme osloviť aj vhodných spolupracovníkov a  spoluautorov, 
z ktorých vo všetkých projektoch participoval doc. Miloslav Darovec. 
P. Baláž aj po odchode do dôchodku pokračoval vo výskume SakoCJ 
a bol iniciátorom a hlavným riešiteľom grantovej úlohy KEGA Sloven-
čina ako cudzí jazyk (/lingvistický opis morfologických a zvukových ja-
vov slovenčiny), realizovanej v rokoch 2003 – 2004 v rámci tematickej 
oblasti Ochrana národného a kultúrneho dedičstva, v ktorom spolu-
riešiteľmi boli dlhoroční súputníci a  pracovníci SAS-u doc. Miloslav 
Darovec a PhDr. Ján Štibraný. P. Baláž sa nevzdáva ani autorskej ambí-
cie a spolu s Danušou Serafínovou pokračuje v tvorbe novších učebníc 
a cvičebníc určených pre frankofónnu oblasť Parlons slovaque ou Les 
amis de l`internet. Guide pour les étudiants francophones (1998, 2000, 
2002, 2007), kde v každom ďalšom vydaní autori rozvíjajú nové prí-
stupy a postupy s využitím modernejších foriem prezentácie gramatiky 
a  lexiky. Toto napredovanie a zdokonaľovanie je evidentné v posled-
nom štvrtom vydaní, kde použité dialógy sú živšie, aktuálne, kopíru-
jú praktické komunikačné situácie, cvičenia sú obsahovo i formálne 
pestrejšie, koncipované na pozadí východiskového jazyka, didakticky 
primerané s výkladom problémových javov vo francúzštine. Autori pa-
ralelne s učebnicou pripravili aj cvičebnicu, v ktorej realizujú jednak 
vlastné predstavy sprostredkovania učiva, jednak na základe recepcie 
práce s cvičebnicou zo  strany francúzskych používateľov v  druhom 
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vydaní zohľadňujú aj požiadavky tejto cieľovej skupiny na zostavenie  
a usporiadanie cvičení. V realizácii zámeru modifikovať obsah i formu 
cvičení sa naplno rozvinul odborný potenciál, osobné lektorské skúse-
nosti i metodická kreativita tvorcov hodnotených učebných materiálov. 

ODBORNO-METODICKÁ A ORGANIZÁTORSKÁ ČINNOSŤ

V  rokoch 1993 –1999 bol P. Baláž riaditeľom Metodického centra 
SAS, ktoré viedlo databázu záujemcov o  lektorské pôsobenie v zahra-
ničí a podieľalo sa na výbere lektorov vysielaných Ministerstvo školstva 
SR. Súčasne niekoľko rokov vykonával funkciu predsedu Komisie pre 
výber lektorov slovenského jazyka a  kultúry a  posudzovanie činnosti 
lektorátov. V tejto pozícii sa stal aj spolutvorcom štatútu lektora, ktorý je  
v platnosti dodnes. Jednou z úloh MC SAS boli pravidelné semináre pre 
lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich v zahraničí, kde sa 
venovala pozornosť aktuálnym otázkam z oblasti jazykovedy, literárnej 
vedy a  iných vlastivedných disciplín. Súčasťou každého stretnutia boli 
odborné prednášky, ale účastníci ocenili najmä metodicky orientované 
prezentácie zamerané na  výmenu skúseností z  lektorského účinkova-
nia či vlastnej tvorby učebných materiálov. Každý, kto sa ocitol v úlo-
he lektora vie, že úspešnosť jeho pôsobenia vo veľkej miere závisí od 
profesionálnej spôsobilosti pretransformovať učivo do takej formy, aby 
preberaný jav adresát pochopil a zároveň dostal návod, ako si ho čo naj-
lepšie osvojiť. Preto základným predpokladom výberu lektorov sloven-
ského jazyka a kultúry na univerzity v zahraničí je ukončené štúdium 
slovakistiky a pedagogická prax v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazy-
ka. Okrem osobnostných predpokladov a odborno-pedagogického pro-
filu sa od lektora očakáva dobrý geopolitický prehľad, komunikatívnosť  
a interkultúrna kompetencia najmä so zreteľom na etnokultúrne špecifiká 
krajiny pôsobenia lektorátu. Jazykové znalosti, predovšetkým ovládanie 
jazyka a reálií prijímajúcej krajiny môžu uľahčiť pôsobenie a presadzo-
vanie didaktického cieľa. Na miestach, kde slovenčina nie je etablovaná 
ako študijný odbor, kde lektor slovenčiny je ako osamelý bežec a nemá 
oporu medzi domácimi slavistami, sú nesmierne dôležité manažérske 
schopnosti a  kreatívnosť pri získavaní slovenčinychtivých študentov, 
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ako aj talent správne posúdiť aktuálnu situáciu a nájsť optimálnu formu 
pri realizácii študijného zámeru a študijného programu aj so zreteľom 
na propagáciu slovenskej vedy, kultúry a príslušných slovacík.

Na úlohy súvisiace s lektorským pôsobením na Slovensku i v zahra-
ničí sa treba osobitne pripraviť. Odborno-metodická príprava lektorov 
slovenčiny ako cudzieho jazyka musí byť zameraná na rozvíjanie jeho 
odborného a osobnostného profilu. Úlohou pregraduálnej alebo post-
graduálnej prípravy je tematizovať otázky sprístupňovania gramatiky 
a lexiky, diskutovať o potenciálnych problémoch, komunikačných ba-
riérach spôsobených interferenciou a hľadať také formy a metódy pre-
zentácie slovenčiny cudzincom, aby čo najvýstižnejšie zachytávali pod-
mienky efektívneho osvojovania receptívnych a/alebo produktívnych 
rečových zručností. Potenciálni lektori sú vedení k vnímavosti voči dife-
rencovaným potrebám cudzincov práve na základe odlišných okolností, 
aby pohľadom na slovenčinu očami cudzinca postupne získali zmysel 
pre výber, mieru i spôsob prezentácie učiva. Aby adept na lektora di-
daktickú koncepciu nechápal staticky, ale ako meniaci sa súbor metód 
a foriem, ktoré sa modifikujú v procese výučby na základe sociolingvis-
tickej charakteristiky účastníkov kurzu. Dodržiavanie hlavných didak-
tických zásad (primeranosť, názornosť, postupnosť) pri sprostredkúvaní 
slovenčiny cudzincom je opodstatnené najmä vtedy, keď výučba prebie-
ha v heterogénnych skupinách z hľadiska etnickej, sociálnej a profesijnej 
štruktúry. Práca v takýchto skupinách si vyžaduje dobre prepracovanú 
metodiku, reflektujúcu osobitosti osvojovania si rečových zručností na 
pozadí východiskového jazyka frekventantov a  z  toho vyplývajúci in-
ventár potenciálnych chýb a úskalí. Takúto prípravu i osobnú pedago-
gickú skúsenosť majú všetci lektori pôsobiaci na letnej škole SAS, kde sa 
od začiatku jej existencie viedli kurzy pre všetky stupne – začiatočníci, 
mierne a stredne pokročilí a pokročilí a pre jazykovo zdatnejších sú stále 
v ponuke špecializované semináre zamerané na jazykovú a literárnu in-
terpretáciu a otázky prekladu. Pre mnohých lektorov sa stala letná ško-
la SAS odrazovým mostíkom na lektorské pôsobenie na zahraničných 
univerzitách aj vďaka metodickému usmerňovaniu docenta P. Baláža. 

Počas jeho účinkovania v MC SAS sa vytváral priestor na výmenu 
pedagogických a odborných skúseností, usporiadalo sa niekoľko vedec-
kých podujatí venovaných špecifickým i všeobecným otázkam SakoCJ, 



194

TVÁRE SLOVENSKEJ LINGVISTIKY V ZRKADLE STUDIA ACADEMICA SLOVACA  

za všetky spomenieme aspoň sympózium Slovakistika v zahraničí (1998, 
informatórium 2001) a konferenciu Slovenčina ako cudzí jazyk (2000, 
zborník 2001), kde publikoval svoj príspevok K problematike menné-
ho rodu v slovenčine ako cudzom jazyku aj P. Baláž. Zaslúžil sa nielen 
o výchovu budúcich lektorov, ale vytvoril priestor na publikovanie špe-
cializovaných učebníc a príručiek, a tak pod jeho vedením vzniká séria 
učebných materiálov vydaných MC SAS v rámci edície Studia Acade-
mica Slovaca, ktoré tvoria základnú študijnú literatúru pre cudzincov. 

Tento profil je sumárom plodného účinkovania Petra Baláža v služ-
bách Studia Academica Slovaca, kde strávil takmer 40 rokov a kde roz-
vinul základy didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka s dôrazom na 
výskum a  jej uplatnenie v  lektorskej praxi. Ako vtedajšia vedecká ta-
jomníčka MC SAS (1993 –1999) a jeho blízka spolupracovníčka musím 
len s obdivom priznať, že na tomto poli docent Baláž zanechal výraznú 
stopu a profiloval predmet nášho spoločného záujmu i ľudí okolo. Vďa-
ka svojej príslovečnej organizátorskej húževnatosti, administratívnej 
precíznosti, ale najmä vďaka svojej odbornej erudovanosti so zmyslom 
pre metodickú vynaliezavosť, SAS dodnes patrí medzi úspešné a vyhľa-
dávané vzdelávacie inštitúcie. Osobitne chcem vyzdvihnúť jeho otcov-
ský prístup, otvorenosť pre riešenie problémov a hľadanie nových pro-
striedkov na dosiahnutie spoločného cieľa. Napriek tomu, že ako vedúci 
tímu vyžadoval samostatnosť a dôslednosť pri plnení zverených úloh, 
mal silné sociálne cítenie so zmyslom pre potreby kolegov i študentov 
a podporoval ich tvorivosť. Preto docent Peter Baláž patrí k význam-
ným osobnostiam, ktoré formovali Studia Academica Slovaca a  ich 
spolupracovníkov. Pri príležitosti 40. výročia SAS dostal Zlatú medailu 
Univerzity Komenského, ktorá je ocenením jeho dlhoročného pôsobe-
nia v tejto inštitúcii a propagácie slovakistiky vo svete. 

Príspevky Petra Baláža publikované v zborníkoch Studia Academica 
Slovaca (11 – 26) v rokoch 1982 – 2002

Štúrova koncepcia spisovného jazyka. SAS, 11, 1982, s. 31 – 47.
Fonologická sústava štúrovskej spisovnej slovenčiny. SAS, 12, 1983, s. 23 – 35. 
Slovesný vid v slovenčine ako cudzom jazyku. SAS, 14, 1985, s. 35 – 55.
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