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PREDSLOV

Predslov

!

Predkladaný zborník príspevkov je výstupom z medzinárodnej vedeckej

konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy, ktorá sa konala 22. – 25.
októbra 2013 v Bratislave pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Na príprave a zostavení programu rokovania sa
podieľali členovia vedeckej rady konferencie, ktorú tvorili zástupcovia
slovakistických pracovísk menovaní rektormi univerzít pôsobiacich v Slovenskej
republike. Na konferencii sa zúčastnilo sto účastníkov z pätnástich krajín
Bulharsko (2), Česká republika (4), Fínsko (1), Chorvátsko (1), Írsko (2), Maďarsko
(2), Nemecko (1), Poľsko (4), Rakúsko (1), Rumunsko (5), Rusko (1), Srbsko (8),
Švajčiarsko (2), Ukrajina (3), USA (5), a Slovenska, ktoré zastupovalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskej
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integrácie SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská, ako aj
univerzitné pracoviská a vedeckovýskumné inštitúcie: Univerzita Komenského v
Bratislave (FiF UK, CĎV), UMB v Banskej Bystrici, UPJŠ v Košiciach, UKF v Nitre,
Prešovská univerzita v Prešove, Katolícka univerzita v Ružomberku, UCM
v Trnave, Jazykovedný ústav SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV.
+
Cieľom tejto medzinárodnej vedeckej konferencie bolo získať relevantné
informácie o súčasnom stave existencie slovenčiny vo svete so zreteľom na oblasť
vzdelávania detí i dospelých v krajanských komunitách, na základných
a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, ale zároveň sledovať
situáciu v príprave zahraničných slovakistov na lektorátoch slovenského jazyka
a kultúry a ďalších slovakistických ústavoch, ktoré pôsobia na univerzitách v

zahraničí. Na úvod konferencie odzneli dva pozdravné príhovory, ktoré predniesli
štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba a prezidentka Californskej univerzity
v Pensylvánii v USA Geraldine M. Jones.
+
Vedecké rokovanie konferencie bolo zamerané na súčasnosť a zámery
vzdelávania v slovenskom jazyku. V publikovaných príspevkoch zaradených+
do prvého bloku zborníka sa uvažuje o mieste slovenčiny v duchovnom svete
Slovákov, o jej podobách i jej existencii v jednotlivých krajinách, o výskume
nárečovej variety slovenčiny. Zároveň je prezentovaná lingvodidaktická koncepcia
slovenčiny ako cudzieho jazyka so zreteľom na jej typologickú charakteristiku
z pohľadu cudzinca, zdôrazňujúc pritom jazykovú prípravu študentov, rozličné
aspekty rozvíjania komunikačných zručností i odborno-metodickú prípravu
učiteľov. Samostatnú časť tvoria výsledky z dlhodobých projektov venované
analýze potrieb vzdelávania detí a učiteľov v slovenskom jazyku na slovenských
školách pôsobiacich v zahraničí, ako aj výskum zameraný na rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Osobitný charakter majú príspevky
o špecifickej situácii prezentácie slovenčiny a slovenskej kultúry v Českej
republike, o obraze Slovenska v českých médiách, ako aj o podobách slovenčiny+
vo vybraných regiónoch Čiech a Moravy.
+
Do druhého bloku zborníka sú zaradené príspevky venované vyučovaniu
slovenského jazyka pre deti a mládež v zahraničí na školách v Srbsku, na Ukrajine,
v Maďarsku, v Chorvátsku, v Poľsku, v Rumunsku a v Írsku, v ktorých autori
referujú o situácii v predškolskom vzdelávaní, o vzdelávaní na základných školách
a stredných školách, o výučbe školopovinných detí v mimoškolských zariadeniach
z pohľadu domácich učiteľov, ako aj z pohľadu vyslaného učiteľa.
+
Ťažiskom tretieho bloku zborníka je prezentácia lektorátov slovenského
jazyka a kultúry a výučba slovenčiny na univerzitách v zahraničí v historickom
prehľade, no najmä s dôrazom na analýzu súčasného stavu slovakistiky na
univerzitách v zahraničí (Karlova univerzita v Prahe, Jagelovská univerzita v
Krakove, Varšavská univerzita, Sliezska univerzita v Katoviciach, Užhorodská
národná univerzita, Moskovská štátna univerzita, Univerzita v Belehrade
a Filozofická fakulta v Novom Sade, Univerzita v Ľubľane, Univerzita sv. Klimenta
Ochridského v Sofii, Univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove, Univerzita
v Bukurešti, Univerzita vo Viedni, Humboldtova univerzita v Berlíne, Univerzita+
v Jyväskylä, Univerzita v Pittsburghu v USA). Autori príspevkov poukazujú+
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na špecifiká fungovania lektorátov vzhľadom na ich vedecko-pedagogickú
profiláciu, ponúkaný študijný program i postavenie slovenčiny v rámci štúdia
slovanských jazykov. Vedúci slovakistických pracovísk i zástupcovia zahraničnej
slovakistiky naznačujú problémy súvisiace s presadzovaním záverov európskej
jazykovej politiky a areálových štúdií a prezentujú možnosti zefektívnenia činnosti
lektorátov slovenčiny pôsobiacich na jednotlivých univerzitách v zahraničí.
+
Usporiadatelia konferencie, editori zborníka i autori príspevkov sú
presvedčení, že zostavený súbor článkov poskytne informáciu o súčasnom stave
a perspektívach výskumu a výučby slovenčiny na Slovensku i štandardný prehľad
o podobách jej existencie vo svete v rámci vzdelávacích programov krajanských
škôl a univerzít pôsobiacich v zahraničí. Zároveň veria, že publikované výsledky
výskumných projektov budú podkladom na tvorbu koncepcie štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a zároveň budú slúžiť na budovanie+
a ďalší rozvoj zahraničnej slovakistiky.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Jana Pekarovičová

1

Súčasnosť a zámery vzdelávania v
slovenskom jazyku

Autori príspevkov prvého bloku predstavujú slovenčinu v duchovnom svete Slovákov, jej podoby
v jednotlivých krajinách, osobitne v Českej republike, koncepciu slovenčiny ako cudzieho jazyka, ale
aj výsledky projektov venovaných analýze potrieb vzdelávania detí a učiteľov v slovenskom jazyku
na školách v zahraničí.
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JURAJ DOLNÍK

SLOV ENČINA V DUCHOVNOM SVETE SLOVÁK OV
Juraj Dolník
Univerzita Komenského v Bratislave

Úvod

interpretačné produkty týkajúce sa zviazanosti jazyka s kultúrou v najširšom zmysle. Tento
príspevok je orientovaný na túto druhú stránku výskumu slovenčiny, je založený na výbere

Vzdelávacie aktivity zamerané na šírenie slovenského jazyka vo svete, ako aj na jeho

dvoch závažných jazykovo-kultúrnych tém so zreteľom na ich novšie spracovanie na

oživovanie a udržiavanie v jazykovom živote Slovákov v zahraničí sa, samozrejme,

základe interpretačnej explanácie: (1) slovenský jazyk a národná identita, (2) slovenčina vo

neobmedzujú na praktické ovládanie jazyka. Štandardizovanou ambíciou je sprostredkovať

vzťahu k cudzosti. Vzhľadom na význam a stav rozpracovanosti väčšia pozornosť sa venuje

poznatky o špecifikách slovenskej kultúry, využiť vzdelávacie a osvetové príležitosti na

prvej téme, výklad druhej témy obsahuje azda naliehavejší apel na intenzifikáciu

navodenie poznatkovej bázy, ktorá umožňuje cudzincom porozumieť duchovnému aj

zodpovedajúcich výskumov. Výklad je istou sumarizáciou analýz, interpretácií a úvah

materiálnemu svetu Slovákov a krajanom podporovať národné sebauvedomovanie. Súčasný

autora z jeho iných prác.

výskum slovenského jazyka je diverzifikovaný tak, že pokrýva potreby späté
s praktickou výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka a ponúka aj znalostný fond, resp.

7

vzniku nárečí v rámci istého národa (nárečie a národ v zmysle Štúrovej terminológie):
Slovenský jazyk a národná identita

„Príčina hlavná (...) je bohatosť, veliká obdarenosť, vzpružnosť a život ducha národa, ktorý
sa s prvotnou rečou neuspokojuje, ale ju vždy ďalej tvorí a pri každej zadanej príležitosti

Téma je tradičná, ale novšími interpretáciami sa usilujem o osvetlenie tohto vzťahu

vyplňuje a obohacuje...“ (Štúr, 1957, s. 162). Rozvíjanie slovenčiny je metafyzická

z pozície pozorovateľa vývinovej línie od Štúrovej fixácie vedomia slovenskej identity k jej

nevyhnutnosť, lebo Slováci sú jedným z kmeňov slovanského národa a jeho substancia sa

reprodukcii súčasnými Slovákmi. Týmito interpretáciami – tak sa mi vidí – sa obohacujú

môže naplno manifestovať len v týchto kmeňoch, jeho duch sa môže stelesniť len v ich

doterajšie výklady Štúrovho ideového sveta v tejto oblasti a – a to sa mi javí ako osobitne

jazykoch (nárečiach). Rozvíjanie slovenského jazyka – ako aj ostatných slovanských nárečí

užitočné – ponúka sa aj iné videnie našej národnej identity, čím sa otvára priestor na

– je vynucované pôsobením duchovnej sily slovanského národa. Kmeňovitosť národa je

inovovanú diskusiu o tejto téme.

prejavom tejto sily: „Kmeňovitosť teda národa je pekný, znamenitý úkaz pri samom národe,

Takpovediac nadjazykový význam kodifikačného zásahu Ľ. Štúra do jazykového

svedectvo vydávajúci o vyššej jeho duchovnosti a duchovnej národa živosti, preto musí sa

života Slovákov spočíva v tom, že ním výrazne prispel k ukotveniu vedomia slovenskej

ona, kde sa nachádza, ako sa len najlepšie môže, zachovávať, ochraňovať a opatrne

identity. Východisková téza výkladu: Štúrovi pripadla dejinná úloha zafixovať vedomie

rozvíjať“ (Štúr, 1957, s. 34). Čiže metafyzická nevyhnutnosť je daná tlakom duchovnej sily

slovenskej identity, v súčasnosti ide o jej reprodukciu. Štúrovská generácia urobila

národa.

rozhodujúci fixačný krok, nasledujúce generácie pokračovali v upevňovaní toho vedomia,

Krátkou poznámkou si pripomeňme, že Štúrova argumentácia s metafyzickým

ale vývoj postupoval tak, že sa prekročila hranica fixačnej fázy a Slováci sa ocitli vo

základom – duch národa ako substancia je metafyzická entita – evidentne súvisí s jeho

vývojovom štádiu, keď sa už „len“ reprodukuje ukotvené vedomie identity. Pre názornú

znalosťou nemeckej idealistickej filozofie. Odráža sa v nej koncepcia národného ducha

orientáciu vývojovú postupnosť si možno predstaviť tak, že na počiatku je fáza fixovania

v rámci tejto filozofie, čiže podstaty národa, ktorá je v základe jeho kultúry. Národný duch

vedomia identity, tá prechádza do obdobia fixačnej reprodukcie, t. j. do úseku vývoja, keď

je objektívna, od človeka nezávislá substancia, čiže nemateriálne jestvujúca, priamo

ďalšie generácie reprodukujú toto vedomie ešte stále pod tlakom potreby jeho kolektívneho

neuchopiteľná entita. Uchopiteľné sú len jej manifestácie, t. j. jej prejavy. Štúrove výklady

upevnenia, v reprodukcii sa postupne deaktualizuje fixačnosť, a tak sa vývoj dostáva do

zodpovedajú opisu kultúry v zmysle národnej podstaty, ktorá sa prejavuje v životných

štádia reprodukcie, už ukotveného vedomia. Kým Ľ. Štúr riešil úlohy spojené s fixáciou,

formách národa (kultúru môžeme vnímať ako životné formy národa). Na základe

v súčasnosti sa vynárajú úlohy späté s reprodukciou zafixovaného. Z viacerých hľadísk je

rekonštrukcie Štúrovho filozofického prístupu k zdôvodneniu potreby spisovnej slovenčiny

inšpiratívna Štúrova myšlienková báza.

zisťujeme, že Štúr ponúka idey na budovanie kulturologickej teórie (spisovného) jazyka

Štúrov ideový rámec. Pri zdôvodňovaní potreby kodifikačne zasiahnuť do

(jazyk vníma ako jednu z podstatných foriem života národa, čiže ako kultúrny jav).

jazykového života Slovákov Štúr vychádza z tézy, ktorá sa dá rekonštrukčne formulovať

Spoznanie metafyzickej nevyhnutnosti rozvíjania slovenčiny sa premieta do uvedomovania

takto: používanie slovenčiny Slovákmi je metafyzická nevyhnutnosť. Nie vecná ani logická

si vlastnej identity, takže nevyhnutnosť sa akceptuje ako pozadie národnej a kmeňovej

nevyhnutnosť, lež nevyhnutnosť vyplývajúca zo slovanskej substancie, ktorá sa manifestuje

identity. Spoznanie tejto nevyhnutnosti sa pretavuje do vôle konať v jej zmysle, pretože sa

v slovanských kmeňoch. Touto substanciou je slovanský duch. Rozvíjanie slovenčiny je

ním posilňuje tlak identity (porov. s inou koncepciou národa nižšie). Tlak národnej identity

rozvíjaním potencie slovanského ducha. Pripomeňme si, v čom videl Štúr hlavnú príčinu

naznačuje Štúr napríklad pri zdôrazňovaní potreby poznania ducha národa, ktoré „musí byť
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poznanie obsahu života národa nášho a podstatných jeho foriem, v ktorých on žije a žiť môže

nevyslovuje a nevyráža“, a aby „obsah teda a forma sa docela vyrovnali, treba myšlienky

ako národ tento (zvýraznil J. D.)“ (ibid., s. 42). Tlak kmeňovej identity spoznávame v jeho

naše aj v ich vlastnej forme, v tej, v ktorej ony u nás povstávajú, do ktorej sa v duchu našom

výzve: „Píšte, kmene slovanské, ktoré máte nárečia ešte čisté, nezakvasené, k vyjadreniu

obliekajú, predstaviť“ (ibid., s. 55). Práve so zreteľom na „vlastnú formu“ sa Štúr rozhodol

svojich myšlienok spôsobené, píšte v nárečiach svojich, to je požadovanie opravdivého

pre strednú slovenčinu: v nej „je duch a život náš najviac vyrazený“ (ibid., s. 169). Pri

života nášho“ (ibid., s. 166). Opravdivý život je autentický život, t. j. taký, ktorým sa

otázke prijímania strednej slovenčiny všetkými Slovákmi je závažné Štúrovo tvrdenie, že

manifestuje vlastná identita. Vlastnú identitu si uvedomujeme poznaním ducha národa, toho,

„každý sa okrem toho k svojmu aj nevedomky (zvýraznil J. D.) tiahne“ (ibid.). V pozadí

ako sa tento duch manifestuje v spoločenských formách života. „Keď toto poznáme,

výroku je zrejme nejaká predstava sebaidentifikačného inštinktu, ktorého aktivácia vyvolala

poznáme samých seba a povedieme život taký, aký – ak žiť máme – viesť musíme“ (ibid.,

príklon nositeľov západoslovenského a východoslovenského dialektu k strednej slovenčine.

s. 43).

To značí, že nositelia týchto nárečí sa nesprávali len na základe rácia, totiž pochopenia toho,
Keď si to zhrnieme, vychádza nám, že Štúr sa opiera o tento východiskový

že stredná slovenčina je najčistejší slovenský jazykový útvar, a teda práve v ňom sa odráža

myšlienkový konštrukt: Slovenská identita je metafyzická nevyhnutnosť. Je nevyhnutným

„najslovenskejší“ duch a život, ale aj na základe akéhosi inštinktívneho vycítenia vlastnej

prejavom slovanskej substancie, ku ktorému sa dospelo v rámci realizácie potencie

podstaty, vlastnej identity v tej forme, akú vnímali v strednej slovenčine. Štúrov

slovanského ducha. Poznávaním tohto ducha, čo je, pravda, možné len prostredníctvom

východiskový myšlienkový konštrukt sa teda kompletizuje takto: (Aj) slovenská identita je

poznávania jeho manifestácií, poznávame vlastnú podstatu a uvedomujeme si vlastnú

reprezentovaná jednotou obsahu ducha a formy jeho vyjadrenia, ktorá je založená na vzťahu

identitu. V základe autentického života Slovákov je táto podstata a uvedomovanie si vlastnej

idiosynkratickej vzájomnej nevyhnutnosti (obsah sa rodí v jedinečnej jazykovej forme,

identity ich upriamuje na zachovanie a rozvíjanie autentických životných foriem. Ak chceme

a preto len táto forma môže úplne vyjadriť obsah ducha). Z toho vyplýva, že v tomto vzťahu

žiť opravdivý (skutočný, vlastný, autentický) život, musíme sa pohybovať v rámci našej

nemôže vystupovať ani blízkopríbuzný jazyk (čeština) a že optimálnym formovým

identity. Takýto život zodpovedá objektívnej vnútornej potrebe Slovákov.

korelátom obsahu je najčistejší jazyk (stredná slovenčina). Nositelia jazyka disponujú

Podľa druhej fundamentálnej tézy Ľ. Štúra obsah ducha istého národa a kmeňa

niečím ako sebaidentifikačný inštinkt, ktorý podporuje akceptačný postoj

vyžaduje vlastnú formu. Nárečie je osobitná duchovná forma. Vo forme sa zračí obsah

k najautentickejšiemu jazykovému útvaru. Na podklade tohto myšlienkového konštruktu

a obsah sa môže vyjadriť len touto formou. Uveďme si aspoň jeden výrok vzťahujúci sa na

Štúr podnikol kroky vedúce k fixovaniu vedomia slovenskej identity.

túto otázku: „Život náš my len úplne vystavíme a vystaviť môžeme v nárečí našom

Ukotvenie vedomia slovenskej identity. Štúr vypracoval svoj myšlienkový konštrukt

vlastnom, bo ono je nám najbližšie, ono je nám rečou najzrozumiteľnejšou, ono má k srdcu

tak, aby z východiskových téz – z tézy o metafyzickej nevyhnutnosti používania slovenčiny

i mysli našej prístup najsnadnejší a v ňom sú i myseľ i srdce naše najotvorenejšie, preto

ako spisovného jazyka a z tézy o jednote obsahu a formy – vyplynulo, že Slováci musia mať

treba nám k tomuto nášmu nárečiu, keď život náš počíname, sa privinúť a v ňom sa

vlastný spisovný jazyk a že ním musí byť najčistejšia existenčná forma slovenčiny.

duchovno rozvíjať“ (ibid., s. 30). S touto predstavou o jednote obsahu (ducha) a formy

Deduktívnu argumentáciu podoprel indukciou – zovšeobecnenie empirických údajov

pristupoval k riešeniu otázky vzťahu slovenčiny k češtine, ako aj k zdôvodňovaniu voľby

o poslovenčovaní českých textov písaných Slovákmi, o rozdieloch medzi slovenčinou

stredoslovenského dialektu ako základu spisovnej slovenčiny. Češtinu nemôžu Slováci

a češtinou, o vnímaní češtiny Slovákmi a pod. vyúsťovalo do toho istého záveru. Idea

akceptovať ako svoj jazyk, lebo v nej „sa duch slovenský úplne, tak ako by treba bolo,

nevyhnutnosti spisovnej slovenčiny a idea privilegovanosti strednej slovenčiny ako
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najautentickejšieho slovenského jazykového útvaru boli základnou oporou fixácie vedomia

o metafyzickej nevyhnutnosti používania slovenčiny nahrádzame tézou o kultúrnej

slovenskej identity. Vedomie identity sa fixovalo tým, že slovenská svojskosť sa

nevyhnutnosti používania slovenského jazyka. Pristavíme sa pri pojme kultúrna

transponovala zo sféry prežívania, ktorá sa stransparentňovala nesústavnou racionalizáciu,

nevyhnutnosť.

do sféry systémovej racionality. Uchopenie slovenskej osobitosti na úrovni systémovej

Ide o nevyhnutnosť, ktorá je daná prirodzeným generačným preberaním

racionality malo pre vedomie slovenskej identity zakladajúci význam. Táto transpozícia sa

a odovzdávaním „životných foriem“ vypestovaných v kolektíve, ktorý sa stabilizoval ako

mohla uskutočniť na základe štúrovského myšlienkového konštruktu, ktorý je kostrou

slovenský národ. Obsahom „životných foriem“ sú štandardizované správania, konania,

myšlienkového systému zobrazujúceho rovnoprávnu slovenskú idiosyntaktickosť.

myslenia, prežívania a komunikácie, ktoré zahŕňajú štandardizované prostriedky, a to

Výrokom, že slovenská svojskosť sa začala vnímať na úrovni systémovej racionality,

mimojazykové aj jazykové. (Nemateriálnu) kultúru tvorí komplex týchto štandardizácií.

sa vyjadruje, že (1) tento jav bol podrobený teoretickej reflexii na úrovni súdobého poznania

Čiže generačne sa preberajú a odovzdávajú tieto štandardizácie. Odovzdávanie

a (2) táto reflexia vyústila do systému pojmov a výrokov, ktorými sa tento jav zobrazil

štandardizácií prebieha v rámci prirodzenej interakcie (prirodzená komunikácia prebieha vo

a zdôvodnil, z čoho vyplynuli pragmatické závery, čiže imperatívy konania (čo majú robiť

vlastnom jazyku, staršia generácia prirodzene odovzdáva návyky a konvencionalizácie)

Slováci a ako majú konať v súvislosti s fixovaním a rozvíjaním vedomia vlastnej identity).

a prejavuje sa ako bežná interakčná prax. Ale príslušníci generácie prežívajú (resp.

Výraz systémová racionalita implikuje odstupňovanú racionalitu vnímania sveta. Vo vzťahu

epizodicky alebo aj systematicky si uvedomujú) odovzdávanie ako potrebu zachovania

k fylogenéze Slováka: vývin sebavnímania smeroval od pocitu, tušenia a cítenia

štandardizácií (v základe je pravdepodobne potreba jednotlivca vyrovnať sa s časovou

slovenskosti cez uvedomovanie si odlišností od iných (najmä od českého etnika)

obmedzenosťou svojej existencie). Sledovaná nevyhnutnosť sa dotýka tejto potreby (čiže

k pochopeniu vlastnej identity. Postupovanie k vyššiemu stupňu racionality sebavnímania

opäť nejde o vecnú ani logickú nevyhnutnosť). Keďže štandardizácie tvoria obsah kultúry,

prebiehalo spolu so zdôvodňovaním oprávnenosti etnickej, resp. národnej sebaidentifikácie.

hovoríme o kultúrnej nevyhnutnosti. Generačné odovzdávanie slovenského jazyka je

Štúrovo posunutie sebavnímania Slovákov na úroveň systémovej racionality znamenalo, že

súčasťou prežívania tejto potreby, z čoho vyplýva, že prežívanie slovenského jazyka je

sa fixovalo vedomie identity s oporou o rozvinutú znalosť jej determinantov. Na základe

kultúrna nevyhnutnosť.

jeho teoretickej reflexie Slováci mali dokonca chápať svoju identitu ako (metafyzickú)

Prijímajúca generácia prežíva preberanie štandardizácií ako kultúrne dedičstvo.

nevyhnutnosť (Slováci nevyhnutne „vyplynuli“ z kmeňovitosti slovanského národa, čoho

Pretože obsahom štandardizácií je všetko to, čo kolektív vytvoril a prežil, kultúrnym

podkladom je tvorivá sila ducha tohto národa).

dedičstvom sa udržiava jeho kultúrna pamäť. Kultúrna pamäť je kohézny činiteľ, na základe

Reprodukcia vedomia slovenskej identity. Po viac ako poldruhastoročnom odstupe

ktorého sa jednotlivci identifikujú ako národ. Vedomie slovenskej identity je založené na

od Štúrovej kodifikácie aj Slováci sú vo vývojovom štádiu prirodzenej reprodukcie vedomia

slovenskej kultúrnej pamäti. Nosnou zložkou tejto pamäti sú jazykové štandardizácie, a teda

vlastnej identity. Názorne vyjadrené, kým Štúr musel deklarovať, že „S konečnou

slovenský jazyk je centrálnym komponentom tohto vedomia. Téza, že používanie

platnosťou vyhlasujeme, že sme Slováci. Dobre si to uvedomme!“, a túto deklaráciu

slovenského jazyka je kultúrna nevyhnutnosť (čiže vyplýva z potreby odovzdávania

kodifikačným aktom a presadzovaním spisovnej slovenčiny vecne napĺňať, v súčasnosti

štandardizácií, čo prijímajúca generácia prežíva ako kultúrne dedičstvo), že ono je prejavom

aktualizácia zodpovedajúceho stimulu vyvoláva reakciu „Je samozrejmé, že sme Slováci“,

udržiavania kultúrnej pamäti, a teda manifestáciou národnej identity, je vyššie spomínaná

ktorá sa vníma ako prirodzená. Pri teoretickej reflexii súčasného stavu Štúrovu tézu

Štúrova prvá téza transponovaná do súčasnej situácie a súčasného poznania. Súčasný stav
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poznania (v tomto príspevku odkazujeme na kulturologickú literatúru; napr. Hansen, 2000)

jazyk“, ktorým sa odlišujú od iných (najmä od Čechov). Pružnosť stability bola vždy „pod

už umožňuje obísť metafyzický pojem substancia, duch (slovanského) národa, s ktorým

kontrolou“ toho, čo sa vyššie – nadväzujúc na Štúrov výklad – označilo ako

pracoval Štúr, a uchýliť sa k nemu nás nenútia ani súčasné existenčné okolnosti spisovnej

sebaidentifikačný inštinkt. Akomodácia spisovného jazyka bola vždy v silovom poli tohto

slovenčiny. Existenčnou motiváciou slovenskej identity je slovenská kultúrna pamäť.

inštinktu.

Reprodukcia identity spočíva v udržiavaní tejto pamäti. Všimnime si povahu tohto procesu
v súčasných podmienkach fungovania spisovnej slovenčiny.

Téza o kontinuálnej identite spisovnej slovenčiny platí, prirodzene, aj v súčasnosti.
Naďalej pôsobí sebaidentifikačný inštinkt, ktorého štandardizovaným sprievodným

Zrejmé je to, že nejde o jednoduchú, mechanickú reprodukciu, lebo veď preberajúce

príznakom je vedomie slovenskej identity manifestovanej (aj) spisovným jazykom. Toto

generácie neopakujú prosto štandardizácie odovzdávajúcich generácií. Ide o rozšírenú

vedomie sa reprodukuje (aj) reprodukciou tohto jazyka. Európskointegračné okolnosti

reprodukciu podloženú interpretáciou. Reprodukcia jazyka ako jeden z prejavov reprodukcie

fungujú ako stimulátory inštinktu aj vedomia. Sústavný masívny bezprostredný kontakt

identity je pod akomodačným tlakom. Jazyk sa prispôsobuje meniacemu sa kognitívnemu,

Slovákov s inakosťou permanentne dráždi sebaidentifikačný inštinkt a kultúrna stratégia

emocionálnemu a vôľovému svetu jeho nositeľov (prírastky v jazyku vysoko prevyšujú

Európskej únie, ktorá spočíva v úsilí o zachovanie kultúrnej – a teda aj jazykovej –

úbytky – očividný prejav rozšírenosti reprodukcie), ale aj tomu, že používatelia opakujú,

rozmanitosti, žičí prirodzenej reprodukcii vedomia slovenskej identity. To, že ide

napodobňujú vnímané jazykové výrazy a štruktúry na základe (spravidla neuvedomovanej)

o normálny jav, potvrdzuje historická skúsenosť Slovákov. Veď v minulosti boli vystavení

interpretácie, čo vedie k posunom, inováciám, a teda ku kvalitatívnej dynamike jazyka.

permanentnej stimulácii tohto inštinktu najmä v sústavnom masívnom bezprostrednom

V podstate máme do činenia s analogickým správaním. Preberajúce generácie sa aj jazykovo

kontakte s českou kultúrou a stimulácia inštinktu bola aj stimuláciou pestovania vedomia

správajú v tom duchu, v tom zmysle (čiže analogicky) ako odovzdávajúce generácie, a teda

slovenskej identity.

jazyk zostáva ten istý, hoci sa mení. Zachováva sa taká identita jazyka, ktorú určuje
generačná analógia. Reprodukcia jazykovej identity je založená na generačnej analógii.

Otázka je, či zistenie, že integračné (a globalizačné) okolnosti vlastne podporujú
prirodzenú reprodukciu slovenskej identity, nie je jednostranné, a teda poskytujúce

Podčiarknime si: Jazyková pamäť národa ako súčasť jeho kultúrnej pamäti sa

deformovaný pohľad na realitu. Veď prežívame predsa nepretržité prenikanie cudzích

udržiava reprodukciou jazykových štandardizácií, ktorá je založená na generačnej analógii,

štandardizácií a jazykových prvkov („zlopovestné“ anglicizmy) do slovenského duchovného

t. j. na analogickom jazykovom správaní preberajúcich generácií. Analogický základ

sveta. Nie je to útok na kontinuálnu identitu spisovnej slovenčiny a na vedomie slovenskej

reprodukcie zabezpečuje kontinuálnu identitu jazyka.

identity? Pri tejto príležitosti sa vrátime k Štúrovej téze o jednote obsahu (ducha) a formy,

Aj vo vzťahu k spisovnej slovenčine platí, že jej reprodukciou sa zabezpečuje jej

ktorú sme vyššie pertraktovali ako jeho druhú fundamentálnu východiskovú ideu.

kontinuálna identita. Termínom kontinuálna identita sa vyjadruje, že ide o historickú

Pripomeňme si ešte raz, že podľa neho Slováci sa musia chytiť „toho, v čom je duch a život

nadväznosť stavov totožnosti, ktorej (nadväznosť) povaha je určená generačnou analógiou.

náš nanajviac vyrazený, čo je najslovenskejšie“ (Štúr, 1957, s. 169). Stalo sa. Slováci „sa

Použijúc známy termín z teórie jazykovej normy, môžeme povedať, že stavy totožnosti sú

chytili“ strednej slovenčiny. Ako každý jazyk aj ona sa sústavne akomodovala, ale cudzie

prejavom jej pružnej stability. Stabilné je to, na základe čoho sa daný jazyk stále vníma ako

prvky, ktoré do nej prenikli v akomodačnom procese, sa aj asimilovali. Akomodáciou sa

osobitná kvalita v jazykovom svete. Historicky aktuálni nositelia spisovnej slovenčiny vždy

slovenský „duch a život“ obohacoval, pod tlakom jednoty obsahu a formy jazykové výrazy

vnímali aktuálny stav jej totožnosti tak, že ju prežívali, resp. si ju uvedomovali ako „svoj

vyjadrujúce obohacujúce obsahové prvky sa asimilovali a stali sa súčasťou „slovenskej
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formy“. Reprodukcia spisovnej slovenčiny zahŕňa aj akomodačno-asimilačný proces a stavy,

ktoré sa v tomto čase uskutočňovali v susednej poľštine a češtine, v slovenčine sa už

ktoré reprezentujú jej kontinuálnu identitu, sú poznačené vyústeniami tohto procesu.

nerealizovali. Z týchto objektívnych jazykových údajov vyplýva, že slovenčina je

Okolnosti, ktoré akomodačne pomkýnali spisovný jazyk, sú súčasťou slovenskej kultúrnej

samostatný slovanský jazyk s vlastnou psl. genézou.“ Ale Ľ. Novák zdôrazňuje: „(...) ide tu

pamäti, a teda aj vedomia národnej identity. Súčasný „útok“ na kontinuálnu identitu

o rozlišovanie, ktoré má význam iba pre bádanie teoretické. Absolútne nemôže to znamenať

spisovnej slovenčiny je vtiahnutý do akomodačno-asimilačného mechanizmu, ktorý

nejaké rozlišovanie z hľadiska jazykového povedomia súčasných kolektívov, ktorým sa táto

spoľahlivo funguje už od obdobia jej fixačnej reprodukcie. S istým pátosom vyjadrené,

otázka vôbec nekládla ani takto, ani tak, ako dnešným ľuďom“ (Novák, 1935, s. 102). Ľ.

kontinuálnym pestovaním reprodukčného mechanizmu s akomodačno-asimilačným

Novák si dobre uvedomoval, že pri zdôvodňovaní slovenčiny ako samostatného jazyka na

komponentom sa slovenské spoločenstvo dobre vyzbrojilo aj proti súčasnému „ataku“

základe geneticko-vývinovej deskripcie slovanských jazykov je relevantné vo vzťahu ku

cudzieho. Normálna reprodukcia identity spisovnej slovenčiny a vedomia slovenskej

konštituovaniu slovenskej národnej ideológie, ale je irelevantné pre sebavnímanie Slovákov

identity funguje ďalej. Pravda, sprievodným javom reprodukcie boli a sú reakcie nositeľov

ako kolektívu s vlastným jazykom. „Slovenský prípad v pomere k českému najlepšie

jazyka v rozpätí od opatrnej obavy až po rázne obranárstvo. Štandardizované reakcie typu

ukazuje, aký veľký význam mala veda pre vznik slovenského nacionalizmu“ (ibid., s. 119).

„vyhýbať sa nefunkčnému preberaniu“, „nepripustiť ohrozenie vlastného jazyka“, „treba

Kým Česi nemuseli hľadať argumenty pre tézu o osobitnom českom národe, Slováci museli

posilniť jazykové a národné povedomie“ sú súčasťou slovenskej kultúrnej pamäti (nie je to,

budovať národnú ideológiu, a to čerpaním z rozličných vied, ale najmä z filozofie

pravda, len osobitosť našej kultúrnej pamäti). Aká je miera vplyvu týchto reakcií na

a jazykovedy, resp. z filológie v širšom zmysle. Prijímala sa téza „koľko jazykov, toľko

reprodukciu v istom vývinovom období, je osobitná výskumná otázka.

národov“, takže preukázanie samostatnosti slovenčiny v spore s koncepciou československej
jazykovej jednoty bolo podstatným komponentom konštituujúcej sa slovenskej národnej
ideológie. Ako vedecké teórie, ku ktorým patrí aj geneticko-vývinová empirická teória

Slovenská národná vôľa

slovenského jazyka, a „náhľady v živote bežné nie sú veci totožné, ale naopak podstatne
rozdielne“ (ibid., s. 126). Keď Slovák povie, že jeho jazyk je samostatný a že on je členom

V slovenskom duchovnom svete sa neudomácnila len substančná (esenciálna)

samostatného národa, z tohto stanoviska sú jeho výroky platné bez ohľadu na to, či je veda

koncepcia národa, z ktorej vychádzal Ľ. Štúr a ktorá sa nevytratila ani zo súčasného

proti či za. Čiže z hľadiska jazykového a národného povedomia je irelevantné, či

myslenia. Nie je mu cudzia ani mentalistická koncepcia, v ktorej kľúčovú rolu hrá

z vedeckého stanoviska slovenčina a čeština sú dva samostatné jazyky, alebo dve

kolektívna vôľa. Výrazne je zastúpená v známej práci Ľ. Nováka (1935). Všimnime si, ako

„nárečia“ (varianty) jedného jazyka. Ľ. Novák (ibid.): „Znamenalo by to niečo pre

reagoval na lingvistické výklady konštituovania slovenčiny. Ako príklad týchto výkladov si

Slovákovu tézu o samostatnej slovenčine? Nič! Vonkoncom nič!“ Prečo? Lebo, „on to

pripomeňme učebnicový text (Krajčovič, 1988, s. 16 – 17) po polstoročí: „To, že slovenčina

chce“. To, že preňho slovenčina je samostatný jazyk, je neotrasiteľná pravda, a jeho vôľu

v 10. – 11. storočí bola už osobitným slovanským jazykom silne poznačeným integritou,

majú rešpektovať aj iní, teda aj Česi. Výsledok, ku ktorému dospieva veda, a výsledok

vyplýva z porovnávania jej raného vývinu s vývinom susedných slovanských jazykov.“

vyplývajúci z bežnoživotného vnímania vecí Ľ. Novák vyjadruje v kontraste pravda vedy

A uvádza známe javy vyskytujúce sa len v slovenčine a dodáva: „Napokon o značnom

vz. pravda života, a tak nachádza pôdu na prechod od historickej perspektívy na stanovisko

stupni integrity slovenčiny v 10. – 11. storočí svedčí aj to, že niektoré systémové zmeny,

jazykového povedomia spätého s vôľou jeho nositeľov. Pre neho je teda rozhodujúca
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transparentná pragmatická pravda. Hovorí: „Predpokladajme, že by blízkosť medzi

súvisí s rolou jazyka pri mentálnom aj praktickom zaobchádzaní s inakým ako s cudzosťou.

spisovnou slovenčinou a spisovnou češtinou bola ešte väčšia ako je v skutočnosti!

To znamená, že xenolingvista nazerá na jazyk z aspektu cudzosti a používanie jazyka

Povedzme, žeby bola až blízkosť toho typu, ako je medzi srbčinou a chorvátčinou (...) No

pozoruje so zreteľom na konštituovanie xenodiskurzu a na sociálne praktiky späté

i takýto rozdiel by mohol byť dostatočný k tomu, žeby Slovák mohol tvrdiť: slovenčina je

s cudzosťou.

osobitný jazyk“ (ibid., s. 133 – 134). A to preto, lebo to chcú. Rozhodujúca je preňho

Lingvistická xenoslovakistika. Do referenčného rámca xenolingvistiky

transparentná pragmatická pravda, a teda neprimeraná je argumentácia, že „spisovná

s kultúrnoxenologickým pozadím sa včleňuje lingvistická xenoslovakistika, ktorá aplikuje

slovenčina a spisovná čeština sú preto koordinované jazyky, lebo nárečia, z ktorých vznikli,

pojem cudzosti na skúmanie slovenského jazyka. Jej doména sa dá rozčleniť v duchu „my

mali odchodný vývin“ (ibid.). Primerané je „vôľové“ zdôvodňovanie, a to bez ohľadu na ich

ako cudzí“ a „cudzosť v našom prostredí“, t. j. na základe dvojperspektívneho

veľkú príbuznosť. Súhrnne povedané, téza o slovenčine ako samostatnom jazyku je pravdivá

xenologického nazerania na slovenčinu: inakosť tohto jazyka interpretovaná ako cudzosť

v zmysle transparentnej pragmatickej pravdy a uplatnenie tejto pravdy je adekvátnym

a inaké v nej interpretované ako cudzie. Kľúčový metodologický význam má otázka, kto je

prístupom k posúdeniu vzťahu medzi slovenčinou a češtinou.

interpretom inakosti, a teda z akého zorného uhla sa interpretuje inakosť ako cudzosť.

Natíska sa, pravda, otázka, čo je základom slovenskej vôle, z čoho vzišla, čo je jej

Inakosť sa môže interpretovať z pozície pozorovateľa, ktorý na podklade zistených údajov

živnou pôdou. Na vtiahnutie čitateľa do tejto súvislosti sa núka táto úvaha Ľ. Nováka: Keby

o jazykoch, napríklad spoznaných kontrastov, vyvodzuje závery o jej cudzosti, alebo zo

sa uviedli akékoľvek argumenty v prospech československej národnej ideológie, slovenský

stanoviska nositeľov jazyka, ktorí vedome či nevedome „povyšujú“ jazykovú inakosť na

vzdelanec by reagoval: „Áno, poukazovali ste na premnohé okolnosti, ktoré boli veľmi

cudzosť. Ak niet osobitného dôvodu na vytvorenie lingvistického konštruktu jazykovej

pozoruhodné a o ktorých hodno bolo uvažovať, ale my, Slováci, sme sa z premnohých príčin

cudzosti a na zotrvanie pri ňom, účelnejší je postup v subjektivistickom duchu, aby sa

rozumových, vedomých aj iných, mimorozumových, často len inštinktívne cítených,

zistilo, čo interpretujú nositelia ako jazykovú cudzosť a čo je dôvodom takej interpretácie.

rozhodli ináč“ (ibid., s. 130). Nepodľahol takpovediac lingvistickému nutkaniu vidieť predsa

Ideovo spoľahlivo podložená lingvistická xenoslovakistika môže vzísť z využitia

len oporu v spomínaných integračných, resp. diferenciačných jazykových javoch, čím by dal

znalostného fondu vzťahujúceho sa na jazykové javy nejako spojené s cudzosťou

najavo, že uznáva jednoduchú koreláciu medzi geneticko-vývinovou deskripciou

a z poznatkov xenológie ako všeobecnej náuky o cudzosti. Jej zmyslom je konštruovanie

a zobrazením formovania slovenského jazykového, resp. národného povedomia. Jeho

slovenského jazykového xenoprofilu ako komponentu xenoobrazu Slovákov, ktorý

inšpirácia k hľadaniu uspokojivej odpovede na položenú otázku je stále živá.

vypovedá o tom, ako vnímajú cudzosť, ako s ňou mentálne aj prakticky zaobchádzajú, ako
sa formujú a menia ich postoje k nej, aké miesto má tento jav v ich kultúre a z čoho sa dajú
vysvetliť ich reakcie naň. Vychádzajúc z tézy, podľa ktorej cudzosť je konštrukcia

Slovenčina vo vzťahu k cudzosti

z interpretácie inakosti na pozadí vlastnej kultúry, lingvistickej xenoslovakistike sa
prisudzuje úloha zistiť, ako sa táto interpretácia špecifikuje z pozície slovenskej kultúry.

Druhou závažnou témou je vzťah slovenčiny k cudzosti. V rámci xenológie už našla

Všeobecne však platí, že inakosť interpretovaná ako cudzosť potenciálne vyvoláva

svoje miesto xenolingvistika ako náuka o cudzosti so zreteľom na jazyk. Do jej domény

protirečivé reakcie: na jednej strane obavu, úzkosť, strach, pocit ohrozenosti a na druhej

môžeme zaradiť jednak pojem jazyková cudzosť s jeho implikátmi a jednak všetko, čo

strane zvedavosť, fascináciu, túžbu po poznaní. Na samom začiatku reťazca poznávacích
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krokov k prieniku do tajov cudzosti je otázka, kde je zdroj tejto protirečivosti. Prečo v nás

Ideovým fundamentom lingvistickej xenoslovakistiky je, že v základe konštrukcie

na jednej strane cudzosť vyvoláva fóbiu, ale na druhej strane je v nej niečo príťažlivé? Táto

jazykového xenoprofilu Slovákov je ich jazyková normalita, čiže ich jazykový autoobraz.

protirečivosť má korene v protikladnosti povahy človeka ako bytosti svojho druhu, o ktorej

Jazykovú normalitu tvoria všetky prejavy jazyka a jazykovej ideológie, ktoré nositelia

jednotlivec vie. Jeho znalosti o sebe zahŕňajú jednak to, že má schopnosť agresívneho

daného jazyka na základe ich akulturácie vnímajú ako súčasť ich spoločného duchovného

správania, ktorým môže ohroziť iných, a jednak to, že mu je vlastná potreba sociálneho

zdroja. Tento zdroj ich zjednocuje a funguje ako podklad pocitu aj vedomia kolektívnej

kontaktu, ktorá sa viaže na jeho prežitie a sebarealizáciu (na rozvíjanie vlastného duševného

solidárnosti a identity. Z perspektívy svojej jazykovej normality vnímajú aj Slováci iné

potenciálu). Tento autoobraz aplikuje aj na iných, ku ktorým pristupuje podľa tohto

jazyky a jazykové ideológie a interpretujú ich ako cudzie (a súčasne ich normalita je

heteroobrazu. Na podklade heteroobrazu interpretuje nepoznaných iných ako potenciálneho

vystavená takej interpretácii). Táto interpretácia obopína obidva krajné postoje – od

agresora aj kooperátora, teda ako „cudzinca“, ktorý ho potenciálne ohrozuje aj priťahuje.

radikálneho odmietania z pocitu ohrozenia vlastného jazyka (porov. s výrokmi

Tým, že jednotlivci sú akultúrovaní, žijú vo svete vlastnej normality, do ktorého patria aj

o agresívnosti angličtiny) po očarenosť cudzosťou (porov. so sklonom k preferovaniu

štandardizované vnímania prejavov agresivity a kooperácie. Aj v tejto súvislosti je v hre

cudzích mien). K normalite patrí aj diverzita: na spoločné duchovné zdroje jednotlivci,

spomínaná aplikácia, ale modifikovaná ako „mal by byť“. Autoobraz normality sa aplikuje

skupiny reagujú odlišne. Diverzitné sú aj reakcie na to, ako máme v súčasných podmienkach

na heteroobraz normality: kontrakultúra by mala byť ako vlastná kultúra. Modifikátor „mal

fungovania spisovnej slovenčiny zaobchádzať s jazykovými xenofenoménmi. Aj táto

by byť“ vzišiel z významu normality pre príslušníkov danej kultúry, ktorý spočíva v tom, že

diverzita a jej príčiny sú predmetom lingvistickej xenoslovakistiky.

normalita im poskytuje základnú orientačnú istotu vo svete (preto máme sklon
k univerzalizácii vlastnej normality) a prežívajú ju ako indikátor ich kolektívnej identity

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy

(z genetickej perspektívy: normalita je zakladajúci faktor tejto identity). V interkultúrnom

č. APVV-0689-12.

kontakte normalita funguje ako prvotná báza vzájomnej interpretácie aj ako stimulátor
vnímania potenciálnej agresie a kooperácie na strane kontrakultúry. Čo sa vymyká z vlastnej
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0. Slovenský jazyk sa používa v najrozmanitejších funkciách na Slovensku i vo

a diaspórach. Tak vzniká priestor pre pluricentrický koncept slovenčiny, pričom sa do

svete a ako svoj komunikačný prostriedok ho používajú Slováci i Neslováci. Jeho široký

výskumného programu dostáva i jazyk početných slovenských spoločenstiev za hranicami

funkčný a komunikačný záber sa prejavuje v najrozmanitejších podobách, varietách

Slovenska. Najprv vo všeobecnosti poukážeme na kultúrne a jazykové aspekty diverzity

a variantoch. O prostriedkoch v modernej slovenčine vďaka tomu, že sa sformovali

slovenčiny, v druhej časti príspevku sa zameriame na vonkajšiu charakteristiku slovenčiny

a formujú i formulujú v rozmanitých vývinových podmienkach, možno uvažovať nielen

v zahraničí a nakoniec sa pokúsime odprezentovať exosféru a endosféru modernej

ako o binárnych opozíciách a kategóriách (napr. spisovné – nespisovné útvary atď.), na čo

slovenčiny.1

kladie dôraz najmä deskriptívna a preskriptívna jazykoveda, ale i o legitímnych
graduálnych kategóriách, kde v škálovej perspektíve slovenskej jazykovej entity majú

1. Slovenčina prežíva viac-menej kontinuálny vývin v tesnej súvislosti a v prepojení

legitímne miesto i prostriedky a útvary používané v slovenských zahraničných enklávach

s kultúrnou a spoločenskou realitou v geopolitickom priestore, ktorý jej používatelia
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historicky obývajú od stredoveku po súčasnosť. A tento priestor je tradične jazykovo

demokratickej spoločnosti, akou je i slovenská, nevykazuje už smerujúce znaky

a kultúrne značne diverzifikovaný. Vďaka vonkajším mimojazykovým pulzačným vektorom

k homogénnosti v takej miere, ako to bolo v (nedávnej) minulosti. Moderná slovenčina je

vývinu jazyka (kultúra, škola, literatúra, umenie, cirkev, záujmové spolky, tlač atď.)

dnes značne členitá a diverzifikovaná. Tento proces funkčnej, územnej, sociálnej,

slovenčina ako národný jazyk vstupovala a vstupuje do kontaktu s viacerými jazykmi.

personálnej diferenciácie a diverzifikácie sa začal zrýchľovať už v 20. storočí, hlavne

Vzájomný vzťah medzi nimi v historickovývinovej skratke možno charakterizovať raz ako

koncom 20. storočia.

koexistenciu, inokedy ako konflikt, či ako kooperáciu. V predspisovnej vývinovej etape

Jazykovú rozmanitosť slovenčiny tvaruje nielen zmena vnútroštátnej komunikačnej

slovenčiny funkciu kultúrneho jazyka zohrávala hlavne staroslovienčina, latinčina, nemčina,

paradigmy, ale aj vývin slovenčiny v enklávových a diaspórnych zahraničných komunitách

čeština a iné kontaktné jazyky, ale i kultúrna západoslovenčina, kultúrna stredoslovenčina

vo viac než tridsiatich európskych a zámorských krajinách. Pred rokom 1989 na Slovensku

a kultúrna východoslovenčina (podrobnejšie Krajčovič – Žigo, 2002; Pauliny, 1983 a i.). Po

inštitucionálne dominoval viac-menej princíp kultúrnej homogenizácie, ale v celkovej

kodifikácii modernej spisovnej slovenčiny, v rôznych historických etapách od roku 1843, v

slovenskej jazykovej praxi (na Slovensku a v slovenskom zahraničí) dochádzalo

rámci vlastnej kultivácie nielenže udržuje krok popri kultúrne vyspelých susedských

k divergentným procesom a zvyšovaniu vnútrojazykovej variantnosti: používatelia

jazykoch (spomeňme češtinu, maďarčinu, ruštinu, poľštinu), ale sa postupne navonok otvára

slovenčiny v zahraničí sa stávali prirodzenými bilingvistami (slovensko-maďarskými,

a vstupuje aj do dištančných vzťahov s viacerými inými európskymi i mimoeurópskymi

slovensko-srbskými, slovensko-anglickými, slovensko-francúzskymi a pod.).

jazykmi. Na pozadí vlastných výrazových potenciálov, ale i na pozadí kontaktových

Pred osamostatnením Slovenskej republiky, vo federálnom období (1968 – 1989),

jazykov, slovenčina sa etablovala ako osobitný slovanský a stredoeurópsky jazyk, s ktorým

charakterizoval jazykovú situáciu špecifický česko-slovenský model dvojjazykovej

sa dnes identifikuje ako so svojím národným jazykom takmer päť miliónov Slovákov

komunikácie, kde „každý účastník komunikácie hovorí svojím jazykom, pričom si účastníci

v Slovenskej republike a podľa odhadov a viacerých zdrojov ešte takmer polovica tohto

komunikácie navzájom rozumejú“ (Bosák, 1998, s. 11), ale aj iné komunikačné podoby,

počtu mimo hraníc Slovenska (Sprievodca, 2001; Dudok, 2008; www.uszz.sk). Proces

akým je – individuálny a skupinový – prirodzený a intenčný bilingvizmus, v mestách aj

jazykovej sebaidentifikácie však nebol (a ani dnes nie je) priamočiary a jednoznačný. Ani

trilingvizmus (napr. najstaršia generácia Bratislavčanov). Pravda, z tejto situácie vyplynuli

kultúrna, národná, etnická, sociálna a pod. identita nebola stabilne štruktúrovaná. Napríklad

aj iné, sekundárne, jazykové prejavy ako napr. prepínanie kódu, diglosia, hybridizácia

pred sto rokmi, v roku 1910 prihlásilo sa v celom Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj dnešné

komunikátov.

Slovensko, k slovenskej materinskej reči iba 1 946 ľudí s dokončeným stredoškolským

Po tranzícii a zapojení sa Slovenska do globálneho kultúrneho, spoločenského

vzdelaním (Lipták, 2000, s. 22). Napriek tomu dnes, v 21. storočí, o jazykovej identite

a ekonomického priestoru znova dochádza k jazykovej konvergencii slovenčiny na

slovenských používateľov niet žiadnych pochybností.

Slovensku a zahraničných „slovenčín“. Horizontálne hranice sa rušia a nové (aj virtuálne)

O čom sa však paradoxne ešte vždy v slovakistických kruhoch pochybuje, je otázka

komunikačné možnosti skracujú vzdialenosti. Jazyk používateľov slovenčiny žijúcich

jej funkčnej a komunikačnej stability, a hovorí sa, že je slovenčina „v ohrození“,

za hranicami Slovenska výraznejšie asi nepoznačí komunikačnú konformnosť hovoriacich

„v katastrofálnom stave“ a pod. Takáto reflexia slovenčiny zo strany jednej časti

na Slovensku a tento variant slovenčiny, ako konštatuje S. Ondrejovič, nie je prenosný

slovenských jazykovedcov a slovenskej verejnosti svedčí o anachronických predstavách

do materského prostredia, lebo v ňom nemôže fungovať ako jazyk „pracovný“ (Ondrejovič

kultúry a jazyka ako o homogénnych entitách. Lenže jazyk ani kultúra v modernej

– Krupa, 2008, s. 116). Avšak prostredníctvom kompromisných replík pomáha rozširovať
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jazykový priestor bežnej slovenčiny (o tom podrobnejšie Dudok, 2011). Na druhej strane

hlavne v členských krajinách Európskej únie, riadená asimilácia je utlmená a vystriedala ju

dochádza i k zbližovaniu slovenčiny s inými jazykmi, hlavne s tzv. veľkými, reprezentantom

akulturácia, integrácia, niekde inkorporácia.

ktorých je v súčasnosti angličtina, veľmi často i ako aditívny jazyk Slovákov na Slovensku
i žijúcich za hranicami Slovenska.
Globalizácia (ktorej predchádzala urbanizácia) vyvolala obrat v jazykovej situácii

2. Keď ide o jazyk slovenskej komunity mimo Slovenska, dodnes je produktívny

slovenčiny po roku 1989. Slovenčina nadobudla charakter veľkého jazyka a je zároveň

enklávny jazyk a jazyk diaspóry. Keďže ide o dva osobitné existenčné typy minoritnej

jazykom malým. Charakteristiky slovenčiny ako veľkého jazyka sú posilnené nadobudnutím

komunity žijúcej mimo hraníc materského národa s osobitnými a špecifickými jazykovými

statusu štátneho jazyka (roku 1995), čím však slovenčina, obrazne povedané, preberá (alebo

prejavmi v interpersonálnej a verejnej komunikácii, je potrebný aj na úrovni jazyka

mala prebrať) zodpovednosť za stav menšinových a málopoužívaných jazykov na

a používania slovenčiny diferencovaný pohľad na jazyk enklávy alebo slovenských ostrovov

Slovensku, resp. tradičných menšinových jazykov, akými sú maďarčina, rusínčina, čeština,

v zahraničí a jazyk diaspóry.

rómčina, poľština, nemčina, chorvátčina, ukrajinčina, ale aj imigrantských a nomádskych

Enklávny jazyk charakterizuje jazykovo, najmä etnicky a kultúrne pomerne

jazykov. Keďže je komunikačný rádius tradičných menšinových spoločenstiev nevyvážený,

kompaktnú komunitu. Je výsledkom vývinu európskej geopolitickej situácie od 18. do 20.

zatiaľ len v matných kategóriách možno odhadovať, v akej miere tradičné menšinové jazyky

storočia. Po tereziánskych a jozefínskych reformách a rozpade Osmanskej ríše v južnej

na Slovensku ovplyvňovali a ovplyvnili vývin modernej slovenčiny. Viaceré

Panónii vznikli silné slovenské ostrovy na Dolnej zemi a v Bihorských horách

kontaktologické súvislosti odhalia prebiehajúce výskumy na projekte podporovanom APVV

s neprerušeným kultúrnym, duchovným a fyzickým kontaktom s rodným krajom. Po roku

Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku. Druhá skupina jazykov,

1918 sa na týchto ostrovoch formovala slovenská menšina, ktorá sa ocitla v nových štátnych

imigrantské, prechodné, resp. nomádske jazyky, jazykovú diverzifikáciu na Slovensku

formáciách, a to slovenská menšina v Rumunsku, v Juhoslávii, v Maďarsku, v Bulharsku,

modifikujú len v malej miere, lebo ide najčastejšie o spiace jazyky, ktoré v celospoločenskej

v Poľsku a v Ukrajine. V 20. storočí po rozpade bývalej Juhoslávie sa početnejšia slovenská

jazykovej komunikácii takmer neparticipujú, prípadne v menšej miere participujú iba

menšina ocitla v nových vývinových podmienkach v rámci Srbska, Chorvátska, roztrúsene

v špeciálnych komunikačných sférach a sociolektoch. S ich jazykovým potenciálom však

aj v Slovinsku, Macedónsku a Čiernej Hore, a po rozpade Česko-Slovenskej federácie

možno rátať, napr. pri adaptácii xénizmov a lingvokulturém. Jazyky dlhodobo žijúcich

v Českej republike početná slovenská komunita nadobudla status národnostnej menšiny.

cudzincov na Slovensku, ktorých počet vzrastá (roku 2008 ich bolo okolo 17 8002), sa

Jazyk diaspóry je heterogénnej povahy, lebo jeho nositeľmi sú jednotlivci a členovia

postupne začínajú zviditeľňovať, najmä v mestách a veľkých a malých podnikoch. Všetci

komunity, ktorí žijú roztrúsene, ďaleko od jadra materského národa. Keď ide o slovenskú

jazykoví príslušníci týchto komunít, často aj príslušníci vrcholového manažmentu, sa však

diaspóru, charakteristická je pre západoeurópske a zámorské krajiny a tvoria ju hlavne

učia po slovensky.

sociálni a politickí migranti.

Slovenčina v diaspóre a zahraničných enklávach, bez ohľadu na stupeň

Treba však poznamenať, že vnútornú štruktúru i vonkajšie prejavy slovenských

spoločenského zrovnoprávnenia, neprekročí tieň malého jazyka. Ani v krajinách, kde má

zahraničných enkláv a diaspór charakterizuje graduálna opozícia. Pozitivistické

uznaný status menšinového jazyka (Srbsko, Česko, Rumunsko, Maďarsko a i.), neoslabuje

a štrukturalistické nástroje sú v súčasnosti už málo účinné pre ich opis a vysvetľovanie, iba

sa jazyková a kultúrna asimilácia s väčšinovou populáciou. V demokratických krajinách,

ak ako pomyselné kategórie. V kognitívnom zmysle slova je ich kategoriálne rozhranie
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veľmi pestré a neraz sme sa v teréne stretali s vyhranenými postojmi na škále medzi

poňatej slovakistiky sa prejavuje iba v tradične najživotaschopnejších slovenských

enklávou a diaspórou. V rámci podkategórie menšinový jazyk, ktorý charakterizuje

krajanských komunitách v bývalej Juhoslávii, v Rumunsku a v Maďarsku. Vo Vojvodine sa

jazykovú enklávu a diaspóru, viacerí používatelia tohto jazyka, hoci sú vyváženými

už desiatky rokov skúma slovenčina v kontakte so srbčinou a inými jazykmi, v tejto chvíli

bilingvistami, túto kategóriu si ani neuvedomujú (vo vojvodinskej situácii napr. na otázku, či

hlavne v rámci grantu Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej

sa považujú za príslušníkov jazykovej alebo etnickej menšiny, neraz odpovedali negatívne).

a strednej Európe, na ktorom participujú pracovníci Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Škálový charakter enklávy a diaspóry odrážajú aj iné zahraničné komunity, nielen

Podobne je to i v Maďarsku a Rumunsku a bolo by potrebné zaktivizovať výskumné sily aj

slovenské: podrobnejšie o tom svedčí najnovšia literatúra – Jo Angouri (2012) o gréckej

inde vo svete, kde sa používa slovenčina. V tomto desaťročí sa zvyšuje záujem o reflexiu

diaspóre na Novom Zélande, Suresh Canagarajah (2012) o tamilskej diaspóre v Kanade,

slovenčiny za hranicami Slovenska a aktualizovalo sa i niekoľko projektov v rámci

Anglicku a Amerike, či Huamei Han (2012) o čínskej diaspóre nových imigrantov v Kanade

grantovej agentúry VEGA. Medzi najzáslužnejších bádateľov v tejto oblasti patria nielen

atď. Na škálovitosť, graduálnosť týchto kategórií pôsobí veľmi veľa činiteľov. V našich

dialektológovia J. Štolc, P. Ondrus, E. Pauliny, V. Blanár, D. Dudok, I. Ripka, Š. Lipták, ale

výskumoch sme sa sústreďovali na pulzačné vektory, ktoré pôsobia na zachovanie

i jazykovedci inej orientácie, napr. M. Myjavcová, M. Týr, A. Divičanová, M. Žiláková, A.

slovenčiny v podmienkach enklávového a diaspórneho vývinu (Dudok, 2008).

Hornoková, J. Mlacek, E. Horák, J. Mistrík, S. Ondrejovič, J. Glovňa, M. Nábělková

V zámorských krajinách vznikali v minulosti tiež slovenské ostrovy, ktoré sa rýchlo

a mladší autori. Najčastejšie sa uplatňujú konzervatívne scientometrické parametre, bez

menili na diaspórny typ komunít. Charakteristické pritom je, že zo stabilných

uplatnenia kritérií sociálnych sietí, bigrafém a pod., s jednostranným zameraním na

dolnozemských slovenských enkláv sa často formovali sekundárne enklávy v Európe aj

nárečovú komunikáciu, pričom vedeckej reflexii uniká skutočnosť, že sa v niektorých

v zámorí. Takže dnes vo forme menších ostrovov (najmä ako diaspórna) slovenčina zaznieva

kolektívnych identitách vytratila jazyková identita, alebo že v niektorých iných komunitách,

vo viac ako tridsiatich krajinách na všetkých kontinentoch. Sprievodca slovenským

akými sú bývalé dolnozemské slovenské ostrovy, došlo k charakteristickým znakom

zahraničím vierohodnejšie, či menej vierohodne mapuje túto situáciu v dvadsiatich siedmich

pluricentrického vývinu slovenčiny (pozri kapitolu Pluricentrický vývin slovenčiny v práci

krajinách a odhadom uvádza, že za hranicami Slovenska žije viac ako 2,6 milióna Slovákov.

Zachránený jazyk, Dudok, 2008).

Štatistický, ani odhadový údaj o počte zahraničných Slovákov však nemôže byť celkom

Jazyk slovenskej enklávy a diaspóry napriek domnelej zakonzervovanosti, ako sa

spoľahlivý (Sprievodca, 2001; Šatava, 1994; Botík, 2007), lebo slovenská etnická identita

často prezentuje v doterajšej literatúre, predstavuje dynamickú entitu, ktorú tvarujú pulzačné

v rôznych končinách sveta sa meria rôznymi demografickými parametrami. Ak pripustíme,

jazykové vektory. Tradičné systémové vybavenie pri analýze jazyka týchto jazykových

že slovenčina reálne funguje v zahraničných spoločenstvách i ako spiaci jazyk, počet krajín,

spoločenstiev, okrem bohatého jazykového materiálu, neprinieslo očakávané výsledky;

kde sa dnes môžeme stretnúť so slovenčinou, presahuje sedemdesiatku.

zakladalo sa na projektovanej situácii, uspokojovalo sa statickými jazykovými entitami

Jazyk slovenskej diaspóry sa u nás donedávna takmer neskúmal. Záujem o enklávnu

a vývinový aspekt nebol vystihnutý v plnej miere a v celej šírke. Výsledky výskumu často

slovenčinu na Slovensku bol iba po druhej svetovej vojne v rámci repatriačného procesu.

dopadli deprimujúco pre používateľov enklávnej a diasporálnej slovenčiny. Zo stanoviska

Z početných výstupov týchto výskumov prevažná väčšina prác bola dialektologicky

ekolingvistických postupov sú však vágne. Napriek tomu, že dodnes nemáme tak presne

zameraná, ale skúmali sa aj jazykové kontakty a onomastika (V. Blanár, P. Ondrus, J. Štolc

zmapovanú enklávnu a diaspórnu slovenčinu, ako si to zaslúži, v tejto chvíli môžeme

a i.), dominovali však etnografické práce. Sústavný záujem o enklávny jazyk v rámci široko

stručne charakterizovať súčasnú situáciu aspoň v cieľových krajinách tradičných migrácií
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Slovákov. V knihe o enklávnej a diaspórnej slovenčine z roku 2008 sme opísali situáciu asi

vejár od vnútorne značne členitého po spiaci a vystriedaný jazyk. Od deväťdesiatych rokov

v tridsiatich krajinách a odvtedy do predmetu nášho záujmu pribudla ďalšia desiatka krajín,

dvadsiateho storočia však môžeme zaznamenať aj fenomén revitalizácie slovenčiny

kde žijú Slováci a rozvíjajú slovenčinu:

v zahraničí. Tu však prevláda diaspórny typ slovenčiny. Premenu enklávnej slovenčiny,

Argentína: jazyk potomkov slovenských vysťahovalcov z Dolnej zeme, neskoršie i zo

ktorá bola dominantná v prvej generácii slovenských presídlencov z 18. a 19. storočia, na

Slovenska, vystriedala španielčina; súčasný vývin má znaky diaspórnosti;

diaspórnu umožnila ekonomická, spoločenská a kultúrna urbanizácia slovenského etnika

Austrália: slovenčina potomkov vysťahovalcov zo Slovenska sa stala prevažne spiacim

mimo materského územia. Diaspórny typ jazykovej komunikácie charakterizuje škálovitosť

jazykom, potomkovia juhoslovanských Slovákov si zachovali jazyk so špecifickými

v rámci nových imigračných komunít (Írsko), ale i v tradičnej diaspóre, kde dochádza

jazykovými znakmi bývalého spoločenského prostredia s jazykovými vektormi (spolky,

k miešaniu domestifikovaného obyvateľstva slovenského pôvodu s novou, hlavne sociálnou

masmediálna komunikácia a pod.), ktoré oživujú lektický vejár;

a kultúrnou, emigráciu zo Slovenska (Amerika, Austrália, Nový Zéland).

Brazília: sekundárna enklávna slovenčina pôvodných enkláv z Bulharska, Rumunska
a Juhoslávie zanikla, jednotlivci z pôvodných enklávnych Slovákov a imigrantov zo
Slovenska sa ešte hlásia k etnickému pôvodu, ale komunikačná sieť v rodnom jazyku je už

3. Hoci vžité jazykové varianty v diverzifikovaných prirodzených útvaroch

veľmi oslabená, slovenčina je vo fáze spiaceho, rodinného a individuálneho jazyka;

slovenčiny v enkláve a diaspóre pomerne málo zasahujú do celkového vnútorného

Česká republika: staršia a stredná generácia aktívne ovláda slovenčinu, najmladšia

jazykového vývinu slovenčiny na Slovensku, v jednotlivých rovinách sa vo výraznej miere

generácia vo veľkej miere už len češtinu; napriek tomu je slovenčina značne

podieľajú na relativizovaní hranice medzi exosférou a endosférou v slovenských prejavoch

diverzifikovaným jazykom, najnovšie nadobúda status rovnoprávneho jazyka s dominantnou

na Slovensku. Najvýraznejšie sa to prejavuje v slovnej zásobe a vo zvukovej rovine,

češtinou;

v menšej miere i v rovine gramatickej.

Dánsko: slovenčina existuje ako rozptýlený (spiaci a rodinný) jazyk u novodobých

Uvedieme niekoľko príkladov, ktoré podporujú hypotézu o osobitosti a rozmanitosti

imigrantov;

vývinu slovenčiny v podmienkach enklávy a diaspóry a preto i hypotézu o potrebe

Francúzsko: diasporálna slovenčina sa v rudimentárnej podobe zachováva vo folklórnych

integrovať slovenské regionalizmy a areálové charakteristiky do celoslovenského

spolkoch a v Paríži v cirkevnej komunikačnej sfére (raz týždenne prebiehajú bohoslužby

jazykového korpusu. Keď sa v mentálnej mape Slovákov v Argentíne v tridsiatych rokoch

v slovenčine);

20. storočia zjavili výrazy ako čakra, granja, miner, kampa atď., veľmi rýchlo prenikli do

Chorvátsko: enklávna a diasporálna slovenčina; vzdelávanie v slovenčine v základnej škole

endosféry slovenskej enklávy v Argentíne a jazykovo sa prispôsobili slovenčine. Ale otvorili

(bilingválne triedy, resp. chorvátske triedy s pestovaním slovenčiny), najnovšie je možné

cestu i pre používateľa slovenčiny na Slovensku, kde však neprekročili hranicu xénizmu.

študovať slovenčinu aj na univerzite v Záhrebe a v Osijeku; v značnej miere k zachovaniu

Slováci z Ameriky a Austrálie od šesťdesiatych rokov minulého storočia vo svojich

slovenčiny prispeli tradičné poľnohospodárske komunity, v súčasnosti tlač, rozhlas

prejavoch upozorňovali na markety, šopy, šopingy a mnohé iné entity konzumnej

a s týždennou periodicitou aj televízne vysielania štátnej televízie; napriek všetkému počet

spoločnosti. V Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a vo Vojvodine Slováci regionálny výraz

používateľov slovenčiny ubúda (Iné krajiny in Dudok, 2008)

sálaš zrejme nikdy nenahradia výrazom salaš, hoci ide o ten istý lexikálny základ, lebo je

Aktuálnu situáciu slovenčiny mimo materského jadra charakterizuje široký jazykový
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jeho kognitívny status iný než na Slovensku a v ich mentálnej mape ho identifikujú ako

hospodársku usadlosť so stavbami, hospodárskymi i domácimi zvieratami, strojmi a
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Resumé
Forms of the Slovak language in the world
In Slovakia and abroad, the Slovak language is used in the most diverse functions and it is in
use as the means of communication by both the Slovaks and a non-Slovak. Its functional and
communication scope is reflected in the most diverse forms and variations. The shapes and
the means of the Slovak language used in the Slovak foreign enclave and the diaspora have
their legitimate place in the scale perspective of the Slovak language entity. This creates the
place for the pluricentric concept of the Slovak language, and the language of the numerous
Slovak communities outside the Slovakia penetrates into research programs. The first part of
the article points out the cultural and lingual aspects of the Slovak language diversity. The
second part of the article focuses on the external characteristics of the Slovak language
abroad. The conclusion of the article tries to present the issues on the exosphere and the
endosphere in the modern Slovak language.
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KATARÍNA BALLEKOVÁ

V Ý SKUM NÁREČOVEJ VARIET Y SLOVE NČ IN Y
Katarína Balleková
J a z y k o v e d n ý ú s t a v Ľ u d o v í t a Š t ú r a S AV, B r a t i s l a v a

V texte stručne prezentujeme výsledky dialektologických výskumov

slovenského jazyka (ďalej ASJ), ktorý vyšiel v štyroch zväzkoch s príslušnými

organizovaných v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (ďalej JÚĽŠ) v súvislosti

samostatnými komentármi ku každému zväzku v r. 1968 – 1981. Atlas slovenského jazyka

s prípravou ukončených, ale aj prebiehajúcich celonárodných projektov, ktoré predstavujú

predstavuje na mapách s legendami a v komentárovej časti slovenské územné nárečia na

diferencovanosť slovenských nárečí na slovenskom území, akými sú Atlas slovenského

Slovensku podľa jazykových rovín, ktorým sú venované jednotlivé zväzky: hláskoslovie,

jazyka v 4. zväzkoch, Slovník slovenských nárečí, ale prezentujeme aj vedecký opis nárečí

gramatika, slovotvorba, slovná zásoba. V celom diele sa kartografované jazykové javy

slovanských jazykov zastúpený v medzinárodnom dialektologickom projekte

opisujú na 1 414 mapách. S realizáciou projektu ASJ súvisel inštitucionálne organizovaný

kartografického charakteru Slovanský jazykový atlas.

výskum v povojnovom období od r. 1947 až do konca 70. rokov, zameraný na
zhromažďovanie a registráciu nárečového materiálu kombinovanými technikami na území

1. Zapojením sa do príprav nadnárodných atlasov, pokračovaním vo výskumných

dnešného Slovenska i v jazykových enklávach mimo materského územia (najmä na území

prácach i realizáciou multilingválnych jazykovozemepisných výskumov kontinuálne

Maďarska a bývalej Juhoslávie). Následná fáza pozostávajúca z analýzy, hodnotenia

nadviazala slovenská dialektológia na ukončený a prezentovaný projekt národného Atlasu

nárečových javov vo všetkých jazykových rovinách, sledovania ich rozšírenia a určenia
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dialektových areálov, opisu nárečí, ich diferenciačných znakov umožnila skúmať

Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sa v r. 1971 zaradil projekt Slovníka slovenských nárečí

a predstaviť nárečovú situáciu metódami lingvistickej geografie. Reprezentačný Atlas

do základného výskumu, s čím súvisela príprava koncepcie diela budovaná na primeraných

slovenského jazyka sprístupnil na mapách priestorové videnie jazykových faktov na území

teoreticko-metodologických základoch a budovanie kartoték (nárečovej slovnej zásoby).

Slovenska v zástupnej bodovej sieti (aby kartografované javy boli čitateľné) reprezentujúcej

Už v r. 1980 bol odbornej verejnosti predstavený Slovník slovenských nárečí.

335 lokalít. V ASJ sa neopisujú na Slovensku živé nárečia patriace k iným jazykovým

Ukážkový zväzok, ktorý spracoval kolektív autorov z dialektologického oddelenia JÚĽŠ pod

rodinám (rusínske, goralské, maďarské, nemecké a i.).

vedením I. Ripku. 1. zv. Slovníka slovenských nárečí (A – K) vyšiel v r. 1994, 2. zv. (L –
Povzchádzať) v r. 2006, v súčasnosti sa pripravuje 3. zv. (Poza – Š). V akademickom nárečovom

2. Slovenskí dialektológovia sú zapojení v rámci slavistických výskumov aj do

slovníku sa opisuje apelatívna slovná zásoba usporiadaná v abecedne radených heslách

medzinárodného projektu Slovanský jazykový atlas1 (Obščeslavianskij lingvističeskij atlas,

z územia Slovenska. V diferenčnom slovníku nebolo možné zachytiť lexikálne bohatstvo

ďalej SJA), ktorý vzniká pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov a na jeho príprave

slovenských nárečí z jazykových enkláv, pretože v čase prípravy koncepcie a sústredeného

sa podieľajú všetky národné komisie SJA (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,

zhromažďovania nárečovej slovnej zásoby do archívov neboli pripravované materiály,

Česko, Chorvátsko, Macedónsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko

zaraďované do kartoték, zastúpené v tom čase rovnomerným spôsobom a paritne aj

a Čierna Hora, Ukrajina). Atlas predstavuje územnú diferencovanosť 3 400 javov

z krajanských lokalít, kde sa komunikuje po slovensky (resp. slovenskými nárečiami), preto

celoslovanského jazykového areálu v 850 lokalitách od Jadranského mora po Ural vo

sa v zmysle koncepcie ustúpilo od úmyslu spracúvať v SSN aj takýto špecifický lexikálny

fonetickej, gramatickej, lexikálnej, slovotvornej a sémantickej rovine. Jazykový materiál

materiál.3

všetkých nárečí slovanských jazykov v „pôvodných“ (nekolonizovaných) sídlach aj mimo
hraníc štátnych útvarov sa interpretuje v 2 sériách Slovanského jazykového atlasu:

JÚĽŠ SAV participuje aj v súčasnosti na vedeckom výskume slovenčiny u krajanov

hláskoslovno-gramatickej a lexikálno-slovotvornej. Na jazykových mapách a v komentároch

v zahraničí (pravidelne spolupracuje najmä s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku4

sa syntetickým spôsobom podáva obraz o prirodzených podobách jazyka, o vývinových

so sídlom v Békešskej Čabe, s univerzitami a slovakistickými pracoviskami v Budapešti,

tendenciách v jazykoch bez ich vedomého regulovania. Výsledky priestorového spracovania

Belehrade, Novom Sade, Bukurešti a i.). Z územia slovenských jazykových ostrovov

slovanských nárečí svojou poznávacou hodnotou presahujú hranice dialektológie, resp.

v Maďarsku boli zemepisné nárečia spracované metódami lingvistickej kartografie v Atlase

jazykovedy. SJA sa stáva zdrojom poznatkov interdisciplinárnej povahy. Je svedectvom

slovenských nárečí v Maďarsku,5 čím sa nadväzovalo na tradičný výskum slovenských

kontaktov kultúr, jazykov a ich vzájomného ovplyvňovania (podľa Ferenčíková, 2012; Žigo,

nárečí v enklávach organizovaný v 50. rokoch 20. stor. (J. Štolc, P. Ondrus, K. Palkovič, V.

2011). Autorsky a redakčne participujú na multilingválnom projekte SJA aj dialektológovia

Blanár), neskôr ho rozvíjali maďarskí slovakisti (P. Király, A. Divičanová, M. Žiláková), od

zo Slovenska. Pod redakčným vedením A. Ferenčíkovej bol v Bratislave vydaný v r. 2012

90. rokov v spolupráci s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku K. Balleková.

doteraz najrozsiahlejší, 4. zv. lexikálno-slovotvornej série s tematikou Poľnohospodárstvo2.

V Rumunsku sa venovali výskumu slovenských nárečí najmä: zakladateľ oddelenia
slavistiky na univerzite v Bukurešti prof. Pandele Olteanu, P. Rozkoš, G. Benedek, Dagmar

3. Celonárodný Slovník slovenských nárečí (ďalej SSN), rozplánovaný do 4 zväzkov,

M. Anoca, P. Rohárik; vo Vojvodine (v bývalej Juhoslávii) sa nadväzovalo na Štolcove

komplexne spracúva slovnú zásobu zemepisných nárečí z územia Slovenska. Na pôde

výskumy zo 70. rokov 20. storočia, na ktoré v enklávnom prostredí nadväzovali D. Dudok,
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následne M. Dudok, A. Marićová, M. Myjavcová; na Zakarpatskej Ukrajine skúmali reliktné

v knižnej podobe ponúkne verejnosti redakčne spracované súvislé nárečové texty ako

slovenské nárečia predovšetkým Š. Lipták, L. Bartko v spolupráci s N. Dzendzelivskou.

autentické svedectvo o diferencovanosti slovenských nárečí v rovnomernom areálovom

Diasporálnu existenciu slovenčiny (v jej nespisovnej územnej variete) v USA predstavil vo

zastúpení. S publikovaným záverečným dielom nárečovej čítanky je naplánované aj vydanie

svojej monografii I. Ripka spolupracujúci pri heuristickom výskume s L. B. Hammerovou.

zvukového nosiča s reprezentatívnymi ukážkami nárečových prehovorov, ktoré sa

S novou politickou a spoločenskou situáciou po r. 1993 sa na pražskej slovakistike,

medzičasom technicky pripravia a upravia v digitalizovanej podobe z archivovaných

nástupnícky v pražskom centre stredoeurópskych štúdií na Karlovej univerzite začína

magnetofónových a kazetových pásov.

rozvíjať sústredený výskum diasporálnej slovenčiny v Českej republike.

V poslednom desaťročí sa v dialektologickom oddelení JÚĽŠ SAV kladie dôraz na
elektronizáciu, následnú digitalizáciu archívnych prameňov rozličného typu, cieľom by

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra deponuje vo svojich archívoch bohatú materiálovú
pramennú zbierku o slovenských nárečiach na Slovensku i v zahraničí, ktoré sú

malo byť (výberové) sprístupnenie digitálne spracovaných prameňov pre odbornú aj laickú
verejnosť na internetových stránkach v dohľadnej budúcnosti.

výpovedným dokumentom o kultúrnom dedičstve a mentálnej výbave slovensky
hovoriaceho spoločenstva.
Dialektologický materiál (konzervovaný na audiozázname či v zápisoch,
v kartotékach dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV i v iných vedeckovýskumných

Dialektologické oddelenie JÚĽŠ SAV sa formuje zároveň ako významné konzultačné
a školiace pracovisko pre domácich aj zahraničných odborníkov lingvistov i z príbuzných
vedných odborov.

inštitúciách) má už v súčasnosti dokumentárnu hodnotu, pretože ide o dokumentovanie

Súčasťou aplikovaného výskumu je poradenstvo v oblasti jazykovej kultúry

stavu slovenského jazyka, resp. jeho nespisovnej, územnej nárečovej variety, na území

o nárečiach a nespisovných formách slovenčiny, ale aj výchovno-vzdelávacia činnosť na

Slovenska alebo v menšom rozsahu v slovenských enklávach (napr. v Maďarsku, v srbskej

pôde ústavu aj pre školy všetkých stupňov, i pre krajanské (vedeckovýskumné) pracoviská.

Vojvodine, chorvátskej Slavónii, rumunskom Banáte, Bihore a Salaji, v Bulharsku, na

Výsledky vedeckého bádania o zemepisných nárečiach na Slovensku i na jazykových

Zakarpatskej Ukrajine, v Poľsku) či v diaspórach (v USA, Kanade, najnovšie aj v Česku

ostrovoch u krajanov v zahraničí sú sprístupnené v lingvistických (ale aj v etnografických6)

a i.), kde sa vyvíja osobitým spôsobom, ale určite si aj dnes zasluhuje pozornosť

atlasoch, v akademickom nárečovom slovníku celonárodného charakteru, v regionálnych

výskumníkov z rozličných vedných odborov.

nárečových slovníkoch, v odborných monografiách, zborníkoch a článkoch, ale aj v prácach
popularizačného charakteru, v tlači a audiovizuálnych médiách.7

Súbežne s koncipovaním celonárodného Slovníka slovenských nárečí sa realizuje
sprievodný projekt nárečovej čítanky, tzv. antológie nárečových textov, ktorej plánované tri

Pre existenciu, pestovanie slovenčiny mimo materského územia, na upevňovanie

zväzky budú publikované pod spoločným názvom Čo dedina, to reč iná. Čítanka bude

domácich kultúrnych tradícií (v novom prostredí mimo Slovenska), etnického povedomia

postupne v jednotlivých zväzkoch obsahovať výber nárečových textov zo všetkých

členov v slovenských menšinových komunitách či Slovákov žijúcich v zahraničí je žiaduce,

dialektových oblastí na Slovensku (pôvodné audionahrávky sa získavali pri terénnom

aby sa interdisciplinárne výsledky vedeckého výskumu zohľadnili a uplatnili aj vo

výskume najmä od 60. rokov do 90. rokov 20. storočia), ako aj charakteristiky zemepisných

výchovno-vzdelávacom procese v najširšom spektre, napr. pri tvorbe krajanských učebníc

dialektov patriacich do stredo-, západo- a východoslovenského makroareálu. Textový výber

(napr. Slovenská vzdelanosť pre 9. – 10. ročník, vydané v Budapešti 2012), v didakticky
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orientovaných materiáloch, kompendiách alebo pri tvorbe multimediálnych programov, ako

Literatúra

to prezentovali v Bratislave v r. 2013 účastníci konferencie Slovenčina vo svete, či pri tvorbe
projektov, pri organizovaní vlastivedných a literárnych súťaží, určených aj pre krajanské

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Ed. M. Benža – O. Surový. Báčsky Petrovec:

školstvo, a v publikovaných výstupoch.
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výskumom. Mapovanú slovnú zásobu možno zoskupiť do užších tematických okruhov: poľnohospodársky
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Resumé
Research of the Slovak Dialect Variety
In the text we present results of dialectological researches realised in the Ľudovít Štúr
Institute of Linguistic of the Slovak Academy of Sciences and national projects which
present differentiation of the Slovak dialects in the Slovak territory, i. e. Atlas slovenského
jazyka (Atlas of the Slovak Dialects) in 4 volumes, Slovník slovenských nárečí (Dictionary
of the Slovak Dialects), and also international cartographical project Slovanský jazykový
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atlas (Slavic Linguistic Atlas). The Institute in its archives deposits collections of Slovak
dialects at home and abroad which document the cultural heritage and mental equipment of
the Slovak-speaking community. The Institute participates in research of Slovak dialects of
compatriots abroad and at the same time it is an important consultative and education centre
of dialects and other non-literary forms of the Slovak for domestic and foreign experts,
school of all stages and also for the compatriot centres.
Key words: Slovak dialects, Slovak language enclaves abroad, heuristic research, linguistic
atlases, dictionary of dialects, immaterial cultural heritage
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SLO VENČINA AK O CUDZÍ JAZYK V TEÓRII
A PRAXI
Jana Pekarovičová
U n i v e r z i t a K o m e n s k é h o v Bra tis la v e

Lingvodidaktické súradnice

formulovanie univerzálnych téz odkrývajúcich zvláštnosti slovenčiny z pohľadu cudzincov.
Za takmer päť desaťročí svojej existencie sa SAS obsahovo i metodicky vyprofiloval

Všeobecný rozvoj slovakistiky i jej osobitnej zložky zaoberajúcej sa opisom

a vďaka prezieravosti jeho zakladateľov i odbornej spôsobilosti zanietených

slovenčiny a jej prezentáciou cudzincom je úzko spojený najmä s pôsobením letnej školy

pokračovateľov sa stal konkurencieschopnou inštitúciou s výrazným prínosom pre

slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Konštituovaním Studia

slovenskú teoretickú a aplikovanú lingvistiku i rozvoj slovakistiky v zahraničí. V súvislosti

Academica Slovaca ako centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk so statusom výskumno-

s existenciou slovenčiny vo svete by sme chceli hlbšie načrieť do profilovania slovenčiny

pedagogického a koordinačno-metodického pracoviska sa vytvárajú priaznivejšie

ako cudzieho jazyka ako predmetu aplikovanej lingvistiky, a to od uvedenia základov

podmienky na vzdelávanie zahraničných slovakistov, ale predovšetkým sa otvára priestor

lingvodidaktickej koncepcie po súčasnosť so zreteľom na vývinové tendencie v oblasti

na hľadanie primeraných foriem sprístupňovania praktického jazyka a zároveň na

výskumu a vzdelávania (Baláž, 1986; Pekarovičová, 2002; 2004). Z analýzy doterajších
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teoretických aj praktických výstupov, najmä z dielne spolupracovníkov SAS, ale aj so

informácie iným (partnerom) sprostredkúvať tak, aby bol dosiahnutý komunikačný efekt,

zreteľom na práce ďalších bádateľov, či už z radov lektorov alebo zahraničných slovakistov,

aby boli adresátovi zrozumiteľné, samozrejme v rámci daných komunikačných podmienok.

možno potvrdiť našu tézu, že slovenčina ako cudzí jazyk nadviazala na teoretický základ

Ide teda v prvom rade o receptívne zručnosti zamerané na počúvanie a čítanie, pričom

prezentovaný v zborníkoch SAS, ktorý sa v duchu doby tvorivo rozvíja a stáva sa tak

podmienkou efektívneho osvojenia je porozumenie počúvaného a čítaného prejavu, ktoré sa

integrálnou súčasťou slovenskej aplikovanej lingvistiky. Aktuálne rokovanie konferencie

nacvičuje v rámci špeciálnych didaktických postupov, najmä pomocou lingvoorálnych

o podobách slovenčiny vo svete je príležitosťou obzrieť sa späť a na základe dnešného

cvičení zameraných na vnímanie textu s porozumením. Neoddeliteľnou súčasťou jazykovej

poznania problematiky ukázať, ako sa premietli tézy sformulované v programovom

kompetencie je získanie produktívnych zručností, teda schopnosti tvoriť hovorený a písaný

príspevku P. Baláža (1986) do lingvistickej teórie a didaktickej praxe. Ide predovšetkým

text, samozrejme, so zreteľom na náročnosť zodpovedajúcu príslušnému stupňu jazykovej

o požiadavku, aby teória vyučovania cudzích jazykov mala lingvistický základ. Táto téza sa

prípravy. Metodika nácviku hovorenia a písania závisí od cieľa výučby, ktorému sa

uplatňuje v lingvistickom opise slovenčiny pre cudzincov a tvorí východisko našej

prispôsobuje výber foriem s dôrazom na to, či sa preferuje získanie receptívnych alebo

lingvodidaktickej koncepcie prezentovanej na rôznych miestach, ale najkomplexnejšie

produktívnych komunikačných zručností.

v monografii Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky (Pekarovičová,
2004). Skúsenosti z lektorskej praxe doma i v zahraničí potvrdili potrebu diferencovaného

Úroveň jazykovej komunikácie cudzincov sa zvyčajne posudzuje na základe

prístupu k slovenčine ako cudziemu jazyku, ktorý sa odráža najmä v odlišnej forme

lingvistických a didaktických kritérií, avšak komplexné hodnotenie jazykovej kompetencie

sprístupňovania gramatickej stavby slovenčiny cudzincom s dôrazom na opis výrazných čŕt

predpokladá aj zohľadnenie pragmatických a sociokultúrnych aspektov, ktoré ovplyvňujú

jazykových javov a explicitnejšie formulovanie gramatických pravidiel. To znamená, že

jednak charakter a obsahovú adekvátnosť komunikátu, jednak podmieňujú nácvik

ťažisko jazykovej prípravy sa presúva na získanie komunikačnej kompetencie.1 Otvára sa tu

a osvojenie didaktických stratégií. Z tohto hľadiska je relevantné všímať si vzájomný

principiálny problém, ako predstaviť cudzincovi jazykový systém tak, aby čo najrýchlejšie

kontakt východiskového/materinského jazyka cudzinca so slovenčinou ako cieľovým

získal pragmatickú lingvistickú kompetenciu a naučené vedomosti vedel správne v rečovej

jazykom. V úlohe kontaktového jazyka tu nevystupujú len blízkopríbuzné jazyky, resp.

praxi uplatniť. Sledujúc tento didaktický cieľ treba mať na zreteli jednak sféru prezentácie/

jazyky susediacich etník, ako sa to zvyčajne hodnotí z pohľadu ekolingvistických

vyučovania jazyka, jednak sféru osvojovania si jazykových zručností či vnímania jazyka

parametrov, ale prakticky všetky jazyky, ktorých nositeľmi sú zahraniční záujemcovia

z pohľadu cudzinca a s tým súvisiace formy učenia sa jazyka, ako aj metodiku jeho

o slovenčinu.

sprístupňovania cudzincom. V tejto súvislosti je na mieste hľadanie odpovede na otázku, čo
podmieňuje spôsob prezentácie a efektívnosť osvojovania slovenčiny.
Pri tvorbe lingvodidaktickej koncepcie pre slovenčinu ako cudzí jazyk treba mať na

Interlingválne a interkultúrne súradnice

zreteli skutočnosť, že všestranný opis jazyka, jeho učenie sa, vyučovanie a hodnotenie úzko
súvisia so sférou používania jazyka i poznatkov o jazyku. Vychádzame zo základnej tézy, že

Špecifikácii kontaktových javov pre naše účely najlepšie zodpovedá nový termín

ťažiskom výučby SakoCJ je naučiť cudzincov komunikovať v slovenčine, to znamená na

interlingválna proxemika, resp. princíp interlingválnej proxemiky, vzťahujúci sa na

jednej strane informácie iných (partnerov, zdrojov) prijímať a dekódovať, na druhej strane

jazykovú i mimojazykovú vzdialenosť medzi dvoma (prípadne viacerými) jazykmi, ktoré
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prichádzajú do kontaktu (Ološtiak, 2004), v našom prípade ide o špecifický druh kontaktu

•

geneticky, typologicky blízke/príbuzné jazyky, kam patria najmä slovanské jazyky;

nielen východiskového a cieľového jazyka, ale aj východiskovej a cieľovej kultúry

•

geneticky aj typologicky odlišné jazyky spoločnej indoeurópskej skupiny, do ktorej

frekventantov. Medzi jazykové proxemické parametre sa radí genetický, typologický

možno zahrnúť jazyky anglofónnej, germanofónnej, romanofónnej, frankofónnej

a štruktúrny parameter. K mimojazykovým proxemickým parametrom sa priraďuje

a hispanofónnej oblasti;

temporálny, teritoriálny parameter a celý rad sociálnopsychologických parametrov

•

súvisiacich s fungovaním spoločnosti, ako sú ekonomické, politické, kultúrne,
konfesionálne, demografické, psychologické či axiologické faktory. Proxemické parametre

geneticky, typologicky odlišné, ale areálovo blízke jazyky, ako je maďarčina, sem
možno zaradiť aj fínčinu a estónčinu;

•

geneticky, typologicky odlišné aj areálovo vzdialené jazyky, kam patria

sú podľa M. Ološtiaka (ibid., s. 132) ovplyvňované proxemickými vlastnosťami, medzi

mimoeurópske jazyky, ako sú arabčina, čínština, japončina, kórejčina a pod.

ktoré patrí dištančnosť (vzdialenosť medzi jazykmi rozličného druhu), relačnosť (ide

Typologické interlingválne odlišnosti v systéme a funkcii jednotlivých jazykových

o vzťah medzi jazykmi), vektorovosť (jazykový kontakt má svoj smer), intenzitnosť

jednotiek si vyžadujú osobitný didaktický prístup pri sprístupňovaní slovenčiny, pretože

(jazykový kontakt sa uskutočňuje v istej intenzite) a stratifikačnosť a registrovosť (do

môžu byť zdrojom jazykovej interferencie a komunikačných bariér. Súčasne

kontaktu s cudzím jazykom prichádzajú jazykové variety, útvary preberajúceho jazyka

s medzijazykovým kontaktom zohráva dôležitú úlohu aj kultúrne pozadie, kvalita i šírka

jednotlivo, nie národný jazyk ako celok). Uvedený prehľad proxemických vlastností

medzikultúrnej komunikácie medzi východiskovou a cieľovou kultúrou, teda do akej miery

korešponduje s našou doterajšou klasifikáciou relevantných parametrov (Pekarovičová,

sa možno pri osvojovaní slovenských kultúrnych reálií oprieť o vlastné kultúrne tradície,

2002; 2004): typologická, genetická a areálová charakteristika cieľového

návyky, zvyklosti, rituály a v čom sa od nich líšia kultúrne prejavy Slovákov. Podobnosť

a východiskového jazyka, etnokultúrna identita a psychosociálna charakteristika

alebo rozdielnosť východiskovej a cieľovej kultúry sa premieta v adaptabilnosti

študujúcich, miesto a typ vzdelávacej inštitúcie, charakter, zameranie a stupeň jazykového

frekventantov prijímať nové sociálne a kultúrne prejavy, chápať ich vzájomné vzťahy

vzdelávania, osobnostný profil učiteľa/lektora.

a efektívne uplatňovať v komunikácii. Ide o rozvíjanie sociokultúrnej a interkultúrnej

Typologická príbuznosť, prípadne odlišnosť slovenčiny a primárneho jazyka

kompetencie, teda o schopnosť bezporuchovo a bezkonfliktne riešiť kultúrno-špecifické

frekventantov, ktorú umocňuje, resp. oslabuje genetická a areálová charakteristika, sa

problémy v súlade s normami cieľovej krajiny, ktorá úzko súvisí s etnosociálnou identitou

prejavuje v diferencovanej schopnosti cudzincov z jednotlivých jazykových oblastí chápať

komunikantov. Aj tu na základe uvedených diferenciačných znakov možno vyčleniť tieto

a osvojiť si gramatické pravidlá i zvláštnosti slovenčiny a vhodne ich uplatniť pri percepcii

základné kultúrne oblasti:

a tvorbe jazykového prejavu. Najväčšie ťažkosti pri získavaní jazykovej kompetencie

•

etnokultúrnym pozadím;

spôsobujú tie javy, ktoré chýbajú v materinskom resp. východiskovom jazyku cudzincov,
alebo sú v ňom prítomné v inej modifikovanej podobe, a preto sa pri výklade jazykového

stredoeurópsky kultúrny areál so spoločným alebo geneticky podobným

•

východoeurópsky kultúrny areál s geneticky príbuzným/blízkym slovanským
kultúrnym pozadím;

systému slovenčiny nemožno oprieť o ich prirodzené jazykové povedomie. Podľa
charakteru vzájomného vzťahu medzi východiskovým jazykom frekventantov a slovenčinou

•

západoeurópsky kultúrny areál budovaný na spoločných hodnotách;

ako ich cieľovým jazykom štúdia možno v lingvodidaktickej koncepcii rámcovo

•

mimoeurópske kultúry s rozdielnymi kultúrnymi tradíciami, rituálmi a hierarchiou

diferencovať nasledujúce skupiny kontaktových jazykov:

30

hodnôt.

dominantných cudzích jazykov, ale umožňuje aspoň receptívne osvojovanie si jazykov
K dôležitým didaktickým faktorom patrí osobnostný profil študujúcich,
predovšetkým

psychosociálna charakteristika vzhľadom na vek a vzdelanie, profesijná

susediacich štátov, respektíve typologicky blízkych jazykov, ktoré prispieva k vzájomnému
zblíženiu a medzikultúrnemu porozumeniu medzi nositeľmi rozličných kultúr.

orientácia frekventantov a ich motivácia študovať slovenčinu, čo sa jednoznačne odráža
v osobnom prístupe k štúdiu a podmieňuje úspešnosť osvojovania si jazykových zručností.
Pri výbere metodických postupov treba rešpektovať charakter a zameranie štúdia, najmä to,

Metodické súradnice

či ide o odborné štúdium slovakistiky, porovnávacie štúdium slovanských filológií, alebo či
sa slovenčina chápe ako prostriedok odbornej komunikácie pri štúdiu zahraničných

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka tvorivo uplatňuje tézu Ľ. Nováka (1979),

poslucháčov na slovenských vysokých školách, prípadne sa ponúka ako voliteľný predmet

že slovenský morfologický systém je pomerne jednoduchý a pomerne pravidelný, že

zameraný predovšetkým na získanie komunikačnej kompetencie. Proces osvojovania

v porovnaní s inými slovanskými jazykmi sa uplatňuje menej hláskoslovných zmien, čo

slovenčiny vo veľkej miere ovplyvňuje aj miesto, kde sa uskutočňuje jazyková príprava

potvrdzujú výskumy zvukovej a morfologickej sústavy. 4 Dlhodobá tendencia

cudzincov. Je rozdiel, či sa cudzinci vzdelávajú na Slovensku v autentickom jazykovom

k zjednodušovaniu štruktúry a pravidelnosti paradigiem sa prejavuje v menšom počte

prostredí alebo v zahraničí, predovšetkým v rámci pôsobenia lektorátov slovenského jazyka

ustálených deklinačných a konjugačných vzorov. Jednotnosť systému komplikuje

a kultúry na zahraničných univerzitách, ale aj v iných vzdelávacích inštitúciách. Každé

uplatňovanie alternácií kvality a kvantity morfém, čím narastá počet výnimiek z príslušného

prostredie si vyžaduje osobitný prístup a najmä využitie pozitívneho medzijazykového

vzoru, avšak najmä študenti slovanskej proveniencie väčšinou považujú slovenskú

a medzikultúrneho transferu v prospech dosiahnutia didaktického zámeru, ale aj

morfológiu za pomerne jednoduchú. Osvojovanie slovenčiny na pozadí slovanských jazykov

zohľadnenie potenciálnej interferencie prameniacej z lingvokultúrnych odlišností.

uľahčuje predovšetkým:

V súvislosti s existenciou slovenčiny mimo materskej krajiny ako jazyka etnickej

•

identické zastúpenie gramatických kategórií, ako aj podobná sústava tvarov;

menšiny hodnotí M. Dudok (2008) slovenčinu ako pluricentrický jazyk. Slovenčina najmä

•

rovnaký počet pádov, podobné alebo aj totožné princípy skloňovania substantív;

zásluhou pôsobenia lektorátov sa na vybraných zahraničných univerzitách zvyčajne ponúka

•

príbuzné postupy komparácie adjektív a adverbií;

ako súčasť štúdia slavistiky, na niektorých univerzitách ako samostatný študijný odbor, inde

•

totožná sústava slovesných časov.

ako druhý či tretí povinne voliteľný jazyk, prípadne ako výberový predmet.2 Nebýva však

Problémom pri osvojovaní slovenčiny sa javia najmä:

výnimkou, že v študijných programoch niektorých vzdelávacích inštitúcií sa uvádza medzi

•

odlišné pádové koncovky;

exotickými či orientálnymi jazykmi. V čase presadzovania dominantných jazykov nie je

•

odlišné uplatňovanie kategórie životnosti, ktorá sa v niektorých jazykoch

vôbec ľahké uspieť v silnej konkurencii ponúkaných filológií, a preto treba hľadať také

(južnoslovanské jazyky) osobitne nevyjadruje, alebo sa vyjadruje inak ako

formy a metódy, aby pritiahli záujem zahraničných adeptov a neodradili tých, ktorí si

v slovenčine (ruština, poľština);

z rozličných dôvodov chcú alebo potrebujú osvojiť práve slovenčinu. V tomto úsilí sa popri

•

odlišný systém predložiek a miera ich využívania;

štandardných formách osvojovania si cudzích/ďalších jazykov uplatňuje model

•

rozdiely v tvorení vidových párov a ich uplatňovanie v rečovej praxi a pod.

receptívneho multilingvizmu3 zameraný nielen na poznávanie tradične vyučovaných
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Preto je istou výhodou, ak sa pri vyučovaní slovenčiny ako cieľového jazyka možno

schopnosťou utvoriť náležitý tvar a vybrať adekvátnu štruktúru so zreteľom na

oprieť o znalosť materinského/východiskového jazyka frekventantov a využiť paralely

komunikačnú efektívnosť. Predpokladom správneho používania modelov v komunikácii je

a podobnosti v systéme obidvoch jazykov na rýchlejšie osvojenie komunikačných zručností

popri formálnom zvládnutí jednotlivých javov a paradigiem pochopenie základných

a kontrastívnou analýzou ich viesť k uvedomenému vnímaniu vzájomných rozdielov

významov príslušných jednotiek vzhľadom na nominačnú, komunikačnú a pragmatickú

a vytváraniu povedomia o nových gramatických javoch typických pre slovenčinu. Pri opise

funkciu, ako aj uvedomenie si medzirovinných súvislostí. K rozvíjaniu takejto schopnosti

a prezentácii slovenčiny na pozadí slovanských jazykov možno teda využiť spoločné znaky

treba viesť cudzincov od začiatku výučby, samozrejme primerane k ich východiskovej či

a vlastnosti jazykového systému, rešpektujúc špecifiká každého slovanského jazyka, ktoré

dosiahnutej úrovni znalosti slovenčiny. Práve prepojenie formálnej a významovej stránky

treba zohľadniť aj v didaktickej koncepcii SakoCJ pri vzdelávaní lektorov. Čím je lektor

preberaných javov môže prispieť k zefektívneniu procesu osvojovania si gramatického učiva

lepšie teoreticky pripravený, tým účinnejšie môže chyby spôsobené interferenciou predvídať

a lexikálnej bázy ako integrálnej súčasti komunikačnej kompetencie.6

a súčasne hľadať spôsob, ako im predchádzať. Poznaním interlingválnych úskalí môže viesť

Určiť optimálnu proporcionalitu teoretických poznatkov o jazyku a pretransformovať

študentov k uvedomenému štúdiu slovenčiny a efektívnejšiemu osvojovaniu jazykových

ich do komunikatívne ladených učebných materiálov, aby boli ozajstnou pomôckou pre

štruktúr.

potreby vyučovacieho procesu v súlade s didaktickým zámerom, je úlohou nanajvýš

Dôležitou požiadavkou výučby slovenčiny ako flektívneho typu jazyka je tvorba

aktuálnou a dotýka sa tak sféry lingvistiky, ako aj didaktiky. V tejto súvislosti treba

gramatického kompendia, ktorá sa premieta do lingvodidaktickej koncepcie slovenčiny ako

podotknúť, že súčasná ponuka existujúcich gramatík a učebníc určených cudzincom zatiaľ

cudzieho jazyka. Jej jadro tvorí lingvistický opis slovenčiny so zreteľom na špecifické javy

len čiastočne spĺňa náročné lingvodidaktické kritériá, aj keď v ostatnom čase práve aj vďaka

jednotlivých jazykových rovín z pohľadu cudzinca a ich didaktická transformácia

edičnej produkcii centra SAS nastal v tomto smere výrazný posun. Preferovaný

obsiahnutá v špeciálnych učebniciach a cvičebniciach zostavených pre potreby výučby

komunikatívny prístup sa v plnej miere uplatnil v sérii učebníc Krížom-krážom. Slovenčina

cudzincov na jednotlivých úrovniach.5 K otázkam sprostredkúvania gramatického systému

A1, A2, B1 kolektívu autoriek, ktoré modifikáciou existujúceho lingvistického opisu

cudzincom možno pristupovať rozličným spôsobom a z rozličných hľadísk, majúc na zreteli

slovenčiny i na základe vlastných lektorských skúseností z výučby cudzincov

čo najefektívnejšie osvojenie gramatickej stavby slovenčiny zodpovedajúce vymedzenému

vytvorili atraktívny učebný materiál s množstvom kreatívnych postupov s cieľom podporiť

didaktickému cieľu. Obsah, výber a usporiadanie učiva sa odvíjajú predovšetkým od

práve komunikatívny aspekt prezentácie a percepcie slovenčiny. Jednotlivé lekcie sú

sociolingvistických a etnokultúrnych faktorov, pričom výber metodických postupov

modelovo štruktúrované tak, aby sa vytvoril priestor na nácvik všetkých komunikačných

ovplyvňuje typologická, genetická a areálová charakteristika slovenčiny v porovnaní

zručností s využitím potenciálu danej témy aj prezentovaného gramatického učiva. Tento

s východiskovým jazykom učiacich sa. Práve sociokultúrne osobitosti študujúcich

zámer sa realizuje najmä v prvej fáze výučby, teda v učebniciach pre začiatočníkov

podmieňujú spôsob vnímania slovenskej gramatiky a sú často meradlom kvality osvojenia

prostredníctvom dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie, kde sa nová lexika

lingvistickej kompetencie. V tomto smere samozrejme pomáha formulovanie poučky alebo

vysvetľuje formou obrázkov alebo opisom a precvičuje sa v osobitných komunikačných

princípu, ktorým sa zovšeobecňuje pravidlo tvorenia tvaru alebo slova a ktorý slúži ako

cvičeniach slúžiacich na osvojovanie nových výrazov a spojení a na kontrolu porozumenia.

podklad pre rečovú prax. Správnosť osvojenia čiastkových znalostí sa preukáže jednak

Metodika výberu a spracovania konverzačných tém, ako aj gramatických javov sa mení

schopnosťou identifikovať daný jav pri percepcii cudzojazyčného prejavu, jednak

v súlade s obsahom a cieľmi Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
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rešpektujúc náročnosť textov a spôsob spracovania pre mierne a stredne pokročilých, čo sa

nominatívu v ostatných vzoroch žen-a, ulic-a, mest-o, srdc-e. Častou príčinou neefektívneho

uplatnilo vo vzdelávacom programe SakoCJ v kontaktnej a dištančnej forme (Pekarovičová

štúdia je slabé prepojenie medzi už osvojeným a práve osvojovaným učivom, jednak

et al., 2007).

z hľadiska vnútrojazykových vzťahov, ako aj na pozadí interlingválnych kontaktov.

Východiskom výučby cudzincov je spisovný jazyk a jeho štandardné formy,

Jednotlivé jazykové javy sa často prezentujú izolovane, bez príslušnej explanácie

nepredpokladá sa ovládnutie prvkov nespisovných či subštandardných útvarov. Keďže

vzájomných väzieb medzi jednotkami systému a ich fungovaním v komunikácii. Ak

najmä na začiatku výučby ide o prvotný kontakt s jazykom, nemožno predpokladať

povedzme nácvik deklinačného systému slovenčiny je zameraný len na ovládanie

osvojenie všetkých situácií, v ktorých sa môže cudzinec ocitnúť. Tu sa očakáva ústretovosť

príslušných tvarov a nemá oporu v syntaktickej štruktúre vety, teda ak frekventant

ostatných komunikantov, aby pri rozhovore s cudzincom, najmä začiatočníkom nepoužívali

nepochopí funkciu jednotlivých pádov, má obyčajne problémy pri komunikácii a náležité

lokálne variety, dialekt, slangizmy, a tak minimalizovali podiel nespisovných výrazov.7 To

tvary používa len mechanicky, bez väzby na aktuálny význam danej jednotky v reči.

však neznamená, že výber učebných textov nezodpovedá živému hovorovému prejavu,

Odvodzovanie nových vlastností osvojovaných štruktúr na základe známych skutočností

avšak vyžaduje si metodickú transformáciu, to znamená jeho realizáciu v pomalšom tempe

prebieha často neuvedomene, s nedostatočnou znalosťou medzirovinných vzťahov

so zreteľom na využívanie prozodických vlastností slovenčiny, s dôrazom na opakovaní

vyučovaného jazyka, ktorá sa ešte prehlbuje absenciou formálnych a významových

a interpretácii vetných celkov, ako aj ich formálnej a zvukovej realizácii, nevynímajúc

súvislostí medzi východiskovým a cieľovým jazykom.

výslovnosť a špecifické intonačné parametre významových celkov. Pri metodickom

Z toho vyplýva, že receptívne aj produktívne ovládanie gramatiky má svoje

spracovaní učiva však niekedy dochádza k nepresnostiam alebo chybnej interpretácii

opodstatnenie ako dôležitý prvok na dosiahnutie stanoveného komunikačného zámeru

jazykových javov, ktoré sú v rozpore s lingvistickou teóriou. Ako príklad nesprávnej

a stáva sa integrálnou súčasťou kurzov slovenčiny ako cudzieho jazyka. Keďže gramatické

interpretácie možno uviesť klasifikáciu hlások v slovenčine v učebnici Základy slovenčiny

učivo je dôležitým prostriedkom osvojovania si komunikatívnych zručností, nemôže sa

(Weissová – Holíková), kde i a y sa pokladajú za osobitné fonémy, nie dva odlišné

redukovať len na nácvik izolovaných javov, prípadne na zvládnutie formálnej gramatiky,

ortografické varianty jednej fonémy i, čo má z hľadiska slovenčiny ako cudzieho jazyka

napr. deklinačných a konjugačných vzorov a príslušných spojení. Pochopenie princípov

zásadný význam. Podobne sa tu aj v niektorých ďalších príručkách (Dratva, et al.) opakuje

tvorenia a fungovania slov, tvarov a konštrukcií predpokladá pri prezentácii jazykových

dosť zásadný nedostatok, keď sa pri deklinácii substantív typu muž, futbalista, dedko, žena,

javov cudzincom zohľadniť popri formálno-paradigmatickom aj sémantické a funkčné

klubovňa, továreň, možnosť ocitnú na jednej úrovni ako gramatické prípony -ž, -a, -ňa, -o,

kritérium. Vzájomné prepojenie morfologickej roviny s inými rovinami jazykového systému

-e, -áreň, -sť. Ide o skríženie dvoch pohľadov, morfologického a slovotvorného, čo je

si vyžaduje modifikovaný prístup teoretickej i aplikovanej lingvistiky, ktorej cieľom je

obyčajne didakticky správny prístup, ale musí sa cudzincovi podať jasne a jednoznačne, aby

komplexnejšie a metodicky primeranejšie vymedzenie vnútrojazykových zákonitostí

pochopil, ktoré prvky navzájom súvisia, ktoré sú na jednej úrovni abstrakcie a ako sa daný

sprístupňovania slovenčiny cudzincom.8 Z hľadiska efektívnosti procesu osvojovania

fakt odráža v praxi. Práve fixovanie formy spolu s funkciou pádových morfém podmieňuje

univerzitnému typu štúdia najlepšie vyhovuje syntéza kognitívnych a komunikatívnych

pochopenie paradigmatických vzťahov. To znamená, že pri typoch muž, dom, možnosť

postupov zameraných na systematické sprístupňovanie gramatiky na základe

v základnom tvare treba uvádzať -0 ako pádovú príponu nominatívu, ktorá je v opozícii

komunikačných potrieb a vzdelávacieho cieľa v danej fáze výučby. V doterajších

k ostatným pádovým príponám, napr. muž-a, -ovi, -om a zároveň korešponduje s príponami

teoretických výstupoch má SakoCJ pomerne dobrý metodologický základ lingvodidaktickej
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koncepcie, ktorá nachádza praktickú realizáciu v učebných materiáloch pre cudzincov

predovšetkým ovládanie jazyka a reálií prijímajúcej krajiny môže uľahčiť pôsobenie

určených pre kontaktnú i dištančnú formu štúdia.9

a presadzovanie 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

Odborno-metodická príprava lektorov

slovenčinychtivých študentov, ako aj talent správne posúdiť aktuálnu situáciu a nájsť
optimálne riešenie.

Aktuálnou úlohou didaktiky SakoCJ je transformovať európske jazykové portfólio,

Úlohou pregraduálnej alebo postgraduálnej prípravy je tematizovať otázky

opísať jednotlivé úrovne jazykového vzdelávania cudzincov v slovenčine a špecifikáciou

sprístupňovania gramatiky a lexiky, diskutovať o potenciálnych problémoch,

požiadaviek na hodnotenie/evalváciu komunikatívnej kompetencie vytvoriť spoločný rámec

komunikačných bariérach spôsobených interferenciou a hľadať také formy a metódy

s kritériami certifikácie znalosti slovenčiny ako cudzieho jazyka. Súčasťou predmetu je

prezentácie slovenčiny cudzincom, aby čo najvýstižnejšie zachytávali podmienky

aj odborno-metodická príprava lektorov. V rámci kurzu didaktiky slovenčiny ako cudzieho

efektívneho osvojovania receptívnych a/alebo produktívnych rečových zručností. Účastníci

jazyka sa venuje pozornosť osobitostiam sprístupňovania (opisu, výučby) a formám

kurzu didaktiky sú vedení k vnímavosti/senzibilnosti voči diferencovaným potrebám

osvojovania slovenského jazyka a reálií z pohľadu cudzincov. Dôležitou súčasťou je

cudzincov práve na základe odlišných okolností, aby pohľadom na slovenčinu očami

špecifikácia lingvodidaktickej koncepcie so zreteľom na sociolingvistické a etnokultúrne

cudzinca postupne získali zmysel pre výber, mieru i spôsob prezentácie učiva. Aby sa

faktory, reflektujúce aktuálne okolnosti pedagogickej komunikácie/interakcie, ktoré

didaktická koncepcia nechápala staticky, ale ako meniaci sa súbor metód a foriem, ktoré sa

ovplyvňujú didaktický cieľ, obsah učiva i výber optimálnych učebných foriem a metód.

modifikujú v procese výučby na základe sociolingvistickej charakteristiky účastníkov kurzu.

Cieľom kurzu je, aby jeho účastníci získali didaktickú kompetenciu, aby boli schopní na

Dodržiavanie hlavných didaktických zásad (primeranosť, názornosť, postupnosť) pri

základe aktuálnych sociokultúrnych okolností pripraviť optimálny vzdelávací program,

sprostredkúvaní slovenčiny cudzincom je opodstatnené najmä vtedy, keď výučba prebieha

transformovať učebný materiál pre diferencované potreby jazykovej prípravy cudzincov,

v heterogénnych skupinách z hľadiska etnickej, sociálnej a profesijnej štruktúry. Práca

jednak využívaním tradičných postupov, ale aj nových foriem a prostredí, ako je internet

v takýchto skupinách si vyžaduje dobre prepracovanú metodiku, reflektujúcu osobitosti

a dištančné vzdelávanie.

osvojovania si rečových zručností na pozadí východiskového jazyka frekventantov a z toho

Úspešnosť lektorského pôsobenia vo veľkej miere závisí od profesionálnej

vyplývajúci inventár potenciálnych chýb a úskalí. Výučba cudzincov však môže prebiehať

spôsobilosti lektora vybrať učivo a pretransformovať ho do takej formy, aby preberaný jav

aj v mikroskupinách alebo individuálne, čím sa permanentne testuje schopnosť lektora

adresát pochopil a zároveň dostal návod, ako si ho čo najlepšie osvojiť. Preto základným

zvoliť najoptimálnejšiu didaktickú stratégiu a individuálny prístup. Preto súčasťou odborno-

predpokladom výberu lektorov slovenského jazyka a kultúry na univerzity v zahraničí je

metodickej prípravy lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka je vedenie k samostatnosti pri

ukončené štúdium slovakistiky a pedagogická prax v oblasti slovenčiny ako cudzieho

riadení vyučovacieho procesu, ku kritickej sebareflexii a pestovaniu schopnosti čo

jazyka. Okrem osobnostných predpokladov a odborno-pedagogického profilu sa od lektora

najobjektívnejšie posúdiť didaktické parametre a potenciál cieľovej skupiny z hľadiska

očakáva dobrý geopolitický prehľad, komunikatívnosť a interkultúrna kompetencia najmä so

proporčného uplatnenia riadeného i autonómneho učenia a zároveň rozvíjaním lektorskej

zreteľom na etnokultúrne špecifiká krajiny pôsobenia lektorátu. Jazykové znalosti,

autonómie budovať vlastný odborno-metodický profil.
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Poznámky
1V

tejto súvislosti sa pri sprostredkúvaní jazykového systému rozlišuje uvedomovacia gramatika pre potreby
vyučovania materinského jazyka a sprostredkovacia gramatika určená cudzincom, ktorí získavajú jazykové
znalosti v neprirodzených podmienkach (Baláž, 1986).
2

Informatórium Slovakistika v zahraničí (Pekarovičová, 2001) je databázou o histórii, súčasnom stave i
perspektívach slovakistiky na zahraničných univerzitách, predstavuje teritoriálnu charakteristiku
slovakistických pracovísk a lektorátov vzhľadom na nové geopolitické pomery v strednej a juhovýchodnej
Európe a koncepciu i problémy prezentácie slovenského jazyka a slovenskej kultúry vo svete na 45
slovakistických pracoviskách.
SAS v spolupráci so zahraničnými slovakistami a slavistami, ako aj krajanmi pokračuje v tvorbe databázy
slovakistiky v zahraničí, ktorá je prístupná na e-slovak.sk/dls/slovakisti.

DOLNÍK, Juraj: Vzťah jazykovedy k vyučovaniu cudzích jazykov. Slovenská reč, 57, 1992,
s. 129 – 135.
DOLNÍK, Juraj: Gramatika slovenčiny pre vyučovanie cudzincov. In: Studia Academica
Slovaca. 22. Red. J. Mlacek. Bratislava: STIMUL 1993, s. 62 – 70.
DUDOK, Miroslav: Zachránený jazyk. State o enklávnej a diasporálnej slovenčine. Nadlak:
Vydavateľstvo Ivan Krasko 2008. 205 s.
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Slovak as a foreign language in theory and practice
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EVA TIBENSKÁ

SLO VENČINA PRE SLOVANOV
Eva Tibenská
U n i v e r z i t a s v. C y r i l a a M e t o d a v Tr n a v e

O problematike vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka sa už napísalo viacero

typologicky príbuzný iný slovanský jazyk. Do tohto okruhu spomedzi slovanských jazykov

lingvisticky i lingvisticko-didakticky orientovaných prác. Za všetky spomenieme zborníky

nepatrí iba bulharčina a macedónčina, pri ostatných slovanských jazykoch prevláda

Slovenčina ako cudzí jazyk (2002) a Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach

flektívny morfologický typ jazyka. Globálne sa však zameriame na študentov v slovansky

(2011). Komplexne a dlhodobo sa problematike vyučovania slovenčiny ako cudzieho

hovoriacich krajinách, pretože aj Bulhari a Macedónci si vzhľadom na genealogickú

jazyka venuje vo svojich príspevkoch a vo svojej monografii J. Pekarovičová

príbuznosť našich jazykov slovenčinu osvojujú rýchlejšie ako neslovanskí študenti

(Pekarovičová, 2004). Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti lektorky na univerzitách

slovakistiky. Zdôrazníme tiež, že nám pôjde o študentov odboru slovakistika, nie tých, ktorí

v neslovansky (Viedeň) aj slovansky (Záhreb) hovoriacich krajinách chceme vo svojom

si slovenčinu osvojujú v rámci slavistiky ako nediplomový predmet alebo ju študujú iba

príspevku upozorniť na potrebu odlišného prístupu k vyučovaniu slovenčiny v rámci

ako voliteľný predmet popri svojom inom, často aj nefilologickom odbore (takto napríklad

univerzitného štúdia v tých krajinách, kde je úradným jazykom nielen genealogicky, ale aj

slovenčinu študujú v Rakúsku študenti práva alebo ekonómie).
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Pri takto charakterizovaných študentoch odboru slovakistika je v porovnaní s inými
študentmi na jednej strane možné postupovať oveľa rýchlejšie, na druhej strane je možné

písanie veľkých písmen vo vlastných menách, písanie skratiek a značiek, čiarok a iných
interpunkčných znamienok atď.

zdĺhavé precvičovanie mnohých (najmä morfologických) javov skrátiť či vynechať úplne

V oblasti slovnej zásoby sa pri tvorbe učebníc a cvičebníc postupuje podľa

a viac sa sústrediť na osvojovanie tých javov, na ktoré už pri ostatných študentoch zvyčajne

usmernení zahrnutých v Európskom referenčnom rámci. Témy, ktoré sú v ňom obsiahnuté,

neostáva čas. Postupovať budeme podľa jednotlivých rovín a uvedieme, o ktoré javy

sú zamerané na základné činnosti ľudí späté s ich každodennými potrebami a s orientáciou

konkrétne ide.

v čase a priestore. Týmto štádiom osvojovania si slovnej zásoby musia prejsť aj slovanskí

V oblasti zvukovej roviny jazyka máme nielen v slovansky hovoriacich krajinách

študenti slovakistiky. Nemôžu sa však týmto témam venovať viac ako dva semestre, kým

skúsenosť, že je potrebné dôkladne počas celej výučby (nie iba na jej začiatku) nacvičovať

súčasné príručky sú nastavené tak, že by sa nimi mali zaoberať najmenej dva roky. Pre

správnu výslovnosť. Zamerať sa treba predovšetkým na výslovnosť dlhých a krátkych

potreby univerzitného štúdia slovakistiky vo všeobecnosti (a v slovansky hovoriacich

samohlások a dvojhlások a s tým spojenú výslovnosť dlhých a krátkych slabík. V oblasti

krajinách zvlášť) je potrebné tieto javy zhustiť tak, aby základy zvládli už v prvom ročníku.

konsonantov ide o nácvik tých z nich, ktoré sa vyslovujú odlišne ako v materinských

V ďalších ročníkoch treba tieto základy s uplatnením poznávaco-komunikatívneho prístupu

jazykoch – predovšetkým konsonantov l, ľ, ŕ, ĺ, ale aj dz, dž, pri ruských študentoch

rozvíjať, stavať na nich a nabaľovať ďalšiu slovnú zásobu, rozšírenú aj o slangové

napríklad aj konsonantov ď, ť, na mäkkú výslovnosť skupín de, te, ne, di, ti, ni (mäkká

a subštandardné výrazy i frazeologizmy, ale potrebné je zároveň priberať nové témy

výslovnosť le, li sa už v štandardnej slovenčine nevyžaduje), ďalej spoluhláskových skupín

a postupne sa venovať aj špecifikám našej krajiny a života v nej, jednotlivým javom

a na nácvik splývavej výslovnosti a s tým spojených asimilačných javov. V jazykoch, kde

a významným osobnostiam z oblasti histórie, kultúry, športu, vedy a techniky, atď. Dialógy

nie je prízvuk na prvej slabike (napr. v chorvátčine), ide o nacvičovanie tohto slovného

je potrebné striedať s textami monologickej povahy, texty hovorového štýlu

prízvuku a z toho vyplývajúceho rytmu reči. Pri výpovediach je potrebné cvičiť najmä

s rôznožánrovými prozaickými i poetickými či dramatickými textami umeleckými. Dôležité

intonáciu opytovacích a želacích viet a celkovo koncovú melódiu viet i vetný dôraz. V tejto

je tiež uvádzať rôzne dobové dokumenty, ako sú novinové texty rozličných žánrov

oblasti je možné opierať sa o teoreticky i prakticky zameranú a systémovo spracovanú

a útvarov, internetové či reklamné texty, esemesky, slogany atď., predkladať študentom

príručku z oblasti zvukovej roviny jazyka (Pekarovičová – Žigová – Palcútová – Štefánik,

základné a neskôr aj náročnejšie texty administratívneho štýlu (rôzne dohody, zmluvy,

2005), vhodnú aj pre slovansky hovoriacich študentov.

objednávky, reklamácie, doklady a pod.) a postupe prejsť až k textom populárno-náučného

Problematiku zvukovej roviny je výhodné prepojiť s problematikou ortografie, teda

a náučného štýlu z rôznych vedných odborov.

s prepisom zvukových javov do grafickej podoby. A tam sa už stretávame s rovnakou

Naposledy menované zložky, teda texty administratívneho a náučného či vedeckého

problematikou ako pri vyučovaní slovenčiny ako materinského jazyka. Nevyhnutné je preto

štýlu (najmä z oblasti ekonómie a práva) je potrebné zakomponovať do vyučovacieho

uvádzať v jazykových príručkách slovenčiny aj vybrané a od nich odvodené frekventované

procesu najmä v magisterskom stupni štúdia slovenčiny zameranom na tlmočníctvo

slová a javy späté s písaním i, í – y, ý. V súčasnosti sa touto problematikou jazykové

a prekladateľstvo, pretože práve o tieto oblasti je dopyt na trhu práce. Študenti by mali mať

príručky zaoberajú iba okrajovo, predovšetkým v oblasti morfológie. Rovnako treba naučiť

možnosť vyskúšať si v špeciálnych učebniach konsekutívne aj simultánne tlmočenie, na čo

a dôkladne precvičiť písanie y po zadných spoluhláskach k, g, h, ch v koreni domácich slov,

tiež treba pripraviť potrebný učebný materiál. To je však už zväčša úlohou domácich
pedagógov. Pri učiteľsky zameranom štúdiu by študent mal mať možnosť zoznámiť sa so
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slovenskými kvalitnými umeleckými textami pre deti a mládež, s textami a melódiami

štruktúry, akými sú v danom prípade vety Profesor je školiteľ tohto študenta. a Tento študent

ľudových aj populárnych piesní, s učebnicami slovenčiny pre žiakov základných, prípadne

je profesorov žiak/je žiakom tohto profesora. Navyše by si študenti mali osvojiť ustálenú

aj stredných škôl na Slovensku a tiež pre deti slovenskej menšiny v danej krajine. S týmito

a významovo prenesenú spájateľnosť v rámci frazeologických jednotiek, v našom príklade

materiálmi by sa malo pracovať predovšetkým na didakticky zameraných seminároch či

ide o spojenia škola života, chodiť poza školu, škola hrou. A vynechať by rozhodne nemali

cvičeniach.

byť ani kulturémy spojené s danou problematikou, napríklad poznatok o deväťročnej

Rozširovanie slovnej zásoby je žiaduce prepájať s osvojovaním základných

základnej škole, o postupnosti jasličkár, škôlkar, žiak, študent (stredoškolák/vysokoškolák),

slovotvorných postupov a prostriedkov, s odhaľovaním systémových vzťahov lexikálnych

doktorand, o rozdiele v oslovení stredoškolského učiteľa „pán profesor“ a o tituloch

jednotiek v rámci lexikálneho systému slovenčiny a tiež ich syntaktickej potencie. Ak

vysokoškolského pedagóga docent a profesor a pod.

napríklad študenti preberajú učivo späté s tematickým okruhom vzdelanie a vzdelávací

Aby sa dodržal vo vyučovacom procese komunikatívny princíp, každé osvojovanie

systém na Slovensku, potom by si mali osvojiť nielen všetky významy lexikálnej jednotky

slovnej zásoby z istého významového okruhu by malo viesť k tvorbe vlastných ústnych

škola, ale aj celé slovotvorné hniezdo, ktoré zahŕňa odvodené lexikálne jednotky škôlka

a písomných prejavov s preberanou tematikou v adekvátnom žánrovom útvare a štýle.

(deminutívum i jednoslovné pomenovanie od združeného pomenovania materská škola),

Princíp systémovosti, komplexnosti a pragmatickosti je potrebné uplatniť aj v oblasti

školička; školák – školáčka; školský – predškolský, mimoškolský; školník – školníčka; školné;

osvojovania morfologických javov. Ideálne je zakomponovať preberané morfologické javy

školstvo; školák – školáčka, ale aj skrátené jednoslovné pomenovania záškolák, poškolák,

do textu a ukázať tak prepojenosť lexiky a morfológie (napr. spätosť sémantiky slovesa, jeho

stredoškolák, vysokoškolák a adjektívum školácky; sloveso školiť/školiť sa a jeho

intenčných vlastností s kategóriou slovesného rodu). Pragmatický princíp sa uplatní hlavne

predponové dokonavé slovesné odvodeniny vyškoliť, zaškoliť, preškoliť i odvodené

vo výbere morfologických javov, ktoré treba precvičovať a osvojovať intenzívnejšie,

adjektíva školovaný, školený, školiaci, a nakoniec odvodené substantíva školenie, školiteľ.

dôkladnejšie, pretože sú odlišné od materinského slovanského jazyka. V oblasti flektívnych

Pod syntaktickou potenciou rozumieme typickú syntagmatickú či v prípade slovies aj celú

slovných druhov sú to odlišné relačné morfémy v jednotlivých pádoch, fonologické zmeny

vetnú spájateľnosť slova s inými plnovýznamovými lexikálnymi jednotkami. Pri lexéme

na morfematickom švíku a fonologické obmeny koreňovej morfémy. Všetky preberané

škola vo význame „výchovno-vzdelávacia inštitúcia“ je to napríklad jej spájateľnosť

morfologické javy je vhodné usúvzťažňovať a predkladať študentom v systémových

v adjektívnych syntagmách špecifikujúcich typ školy podľa veku a náročnosti – materská,

súvislostiach, nie ako jednotlivý jav. Napríklad, ak preberáme ohýbanie substantív,

základná, stredná, vysoká škola, podľa zriaďovateľa – štátna, cirkevná, súkromná škola,

v množnom čísle preberáme súčasne ohýbanie substantív ženského a stredného rodu,

podľa zamerania – učňovská, umelecká, technická škola, ďalej spájateľnosť v slovesných

diferencované iba v tvaroch nominatívu a akuzatívu; pri preberaní ohýbania adjektív ich

syntagmách navštevovať školu, chodiť do školy, byť žiakom/študentom/absolventom istej

tvary usúvzťažníme s ohýbaním adjektiválií, lebo formálnomorfologicky ide vlastne

školy, vychodiť/opustiť školu, prestúpiť na inú školu, zapísať sa na školu, mať dve školy. Pri

o tvary analogické. Podobné je to pri preberaní adverbií a nesklonných zámen či čísloviek.

slovesných lexémach sa pod syntaktickou potenciou rozumie ich použitie vo vete v úlohe

Priam nevyhnutné je uplatnenie systémového prístupu pri osvojovaní predložiek, spojok,

predikátu, pričom by si študenti mali osvojiť nielen základné vetné štruktúry typu Profesor

pomocných slovies (modálnych, fázových a limitných relátorov) a vidových párov pri

školí študenta. a Študent sa školí u tohto profesora., ale aj ich možné derivované štruktúry

slovesách (podrobne sme sa touto problematikou zaoberali v prácach Tibenská, 2005; 2010).

Študent je školený týmto profesorom. a tiež ich významovo či obsahovo synonymné vetné

Rovnako je dôležité odhaliť prepojenosti a súvislosti medzi jednotlivými gramatickými či
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lexikálno-gramatickými kategóriami, napríklad medzi kategóriami času, vidu a spôsobu pri

stvárneným príslovkou a stvárneným predložkovým pádom substantíva, medzi zhodným

slovesách. Inšpiratívnymi teoretickými východiskami sú v tejto oblasti najmä práce M.

a nezhodným prívlastkom, medzi vetami stvárňujúcimi istú situáciu z pozície jej iného

Sokolovej (Sokolová, 1993; 1995) a tiež kolektívna práca Morfologické aspekty súčasnej

účastníka a pod. Inšpiratívnym teoretickým zdrojom v tejto oblasti môže byť monografia

slovenčiny (2010); didakticky a metodicky túto problematiku z pozície vyučovania

o sémantickej štruktúre slovenskej vety (Tibenská, 2012a) a monografia zahŕňajúca

slovenčiny ako cudzieho jazyka spracovali autori zborníkov Slovenčina ako cudzí jazyk

porovnávacie slovensko-chorvátske štúdie z tejto oblasti (Tibenská, 2012b).

(2002) a Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011). Systémovosť by sa mala

Prepojenosť lexiky, morfológie a syntaxe je viditeľná a ľahko osvojiteľná tiež pri

prejaviť tiež v tom, že študent v konečnom štádiu nadobudne kompletnú predstavu

súvetných konštrukciách, kde môžeme systémovo podľa funkcie usúvzťažňovať jednotlivé

o jednotlivých slovných druhoch, o ich významoch a funkciách, o ich gramatických

spojky a výrazy so spájacou funkciou, ale zároveň pri podraďovacích súvetiach, kde

kategóriách a o paradigmatike v oblasti flektívnych slovných druhov.

môžeme odhaľovať vzťahy medzi vetnými členmi jednoduchej vety a ich stvárnením vetou

Už sme uviedli, že pri osvojovaní jednotlivých slovesných lexém je potrebné

v súvetí. Zo syntaktického hľadiska môžeme potom pokročilým študentom priblížiť vzťahy

spoznať aj ich syntaktický potenciál, teda ich spájateľnosť. Rovnako tak je dôležité ukázať

medzi významom a formou, ktoré môžu byť priame (pravá parataxa a pravá hypotaxa) alebo

na ich systémové syntaktické vzťahy k typovo zhodným slovesám, teda takým, ktoré majú

nepriame. Pri nepriamej parataxe a hypotaxe je dôležité osvojiť si používané typické spojky

typovo zhodný význam (pomenúvajú napríklad aktívne činnosti zamerané na zasahovanie či

a významové typy súvetí, ktoré spájajú. Študent by mal napríklad získať vedomosti

vytváranie niečoho; pomenúvajú premiestňovanie sa v priestore; pomenúvajú prežívanie

o rôznych vetných a súvetných spôsoboch vyjadrenia vzťahu príčina – následok, teda

duševných alebo fyzických pocitov; v čase sa meniace vlastnosti a ich zmeny; odovzdávanie

o obsahovej synonymii viet a podraďovacích súvetí: Neprišiel na vyučovanie kvôli dažďu. –

a prijímanie informácií; sociálne kontakty a pod.) a na základe toho sa uplatňujú v úlohe

Neprišiel na vyučovanie, lebo/pretože pršalo. a tiež o obsahovej synonymii súvetí s pravou

rozčleneného či nerozčleneného predikátu v typovo zhodných vetných štruktúrach a ich

hypotaxou a nepravou parataxou: Neprišiel na vyučovanie, lebo/pretože pršalo. – Neprišiel

možných formálno-sémantických obmenách. Ako príklad uvedieme skupinu slovies čkať,

na vyučovanie, veď pršalo. / Pršalo, (a) tak / (a) preto neprišiel na vyučovanie.

grgať, štikútať, driemať s typovým významom neaktívnej, navonok nezameranej

Ak prejdeme na úroveň výpovede, teda realizácie vety na úrovni parole, potom by

podvedomej fyzickej činnosti, ktoré sa uplatňujú alebo vo vetných štruktúrach aktívneho

sme sa mali vo vyšších ročníkoch zamerať nielen na priame, ale aj na nepriame spôsoby

typu: SN – VF (Syn čká.), alebo v štruktúrach neaktívneho typu SD – VF

(Synovi sa

vyjadrovania postojovej (konštitutívnej) modálnosti, na rôzne odtienky a prostriedky

čká.). Pomocou cvičení s uvedenými syntakticky zhodnými slovesami si študenti osvojujú aj

stvárňovania persuazívnej modálnosti a na rôzne spôsoby stvárňovania voluntatívnej

jednotlivé syntaktické vetné štruktúry a zároveň sa im formálne stvárnenie viet (štruktúrna

modálnosti. Inšpiratívne v tejto oblasti sú z teoretického hľadiska najmä štúdie M. Ivanovej

schéma) prepája s jej významovou náplňou. Pri každej zmene významového stvárnenia vety

(napr. Ivanová, 2010) a naša štúdia (Tibenská, 1999). Nevyhnutné je pritom pri precvičovaní

s istým predikátom dochádza totiž zároveň k istému významovému posunu, k istej

týchto javov zamerať sa aj na ich zvukové stvárnenie a na lexikálne či lexikálno-

modifikácii tohto významu, čo je dôležité poznať najmä pri prekladaní a tlmočení. Rovnako

morfologické prostriedky, ktoré slúžia na vyjadrenie či zdôraznenie jednotlivých typov

je dôležité poznať významový rozdiel medzi podmetom stvárneným substantívom v tvare

modálnosti.

impers refl

nominatívu a v tvare genitívu, medzi sponovo-menným prísudkom stvárneným

V magisterskom stupni štúdia slovakistiky by mal byť hlavný dôraz na osvojovaní

substantívom v tvare nominatívu a v tvare inštrumentálu, medzi príslovkovým určením

a precvičovaní javov z oblasti praktickej štylistiky (prostredníctvom analýzy a tvorby textov
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rôznych štýlov, žánrov, s uplatnením rôznych slohových postupov), ďalej z oblasti rétoriky

PEKAROVIČOVÁ, Jana – ŽIGOVÁ, Ľudmila – PALCÚTOVÁ, Michaela – ŠTEFÁNIK,

(prostredníctvom rôznych referátov, prezentácií, príhovorov, komentárov a pod.),

Jozef: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. Bratislava: Stimul 2005. 244

v ideálnom prípade aj z oblasti mediálnej komunikácie (vzhľadom na to, že viacerí

s.

absolventi slovakistiky nachádzajú pracovné uplatnenie ako redaktori regionálnych či

Slovenčina ako cudzí jazyk. Ed. J. Pekarovičová. Bratislava: Stimul 2002.

dokonca republikových periodík alebo ako redaktori rozhlasového vysielania pre slovenskú

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Ed. Ľ. Žigová – M. Vojtech. Bratislava:

národnostnú menšinu).

Univerzita Komenského 2011.

Do prezentovanej hĺbky a šírky štúdia nemôžu v priebehu piatich rokov štúdia

SOKOLOVÁ, Miroslava: Sémantika slovesa a slovesný rod. Bratislava: Veda 1993. 110 s.

preniknúť študenti slovakistiky neslovanského pôvodu. Existujúce študijné materiály

SOKOLOVÁ, Miroslava: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov: Slovacontact 1995.

(napríklad učebnice série Krížom-krážom) sú svojou univerzálnosťou (používajú sa aj na

178 s.

rôznych kurzoch) vyhovujúce skôr pre nich a nedostačujúce práve pre tú veľkú skupinu

TIBENSKÁ, Eva: Komunikatívne funkcie a ich vyjadrovanie v slovenčine (Na materiáli

študentov slovakistiky, na ktorú sme sa vo svojom príspevku zamerali. A hoci vyšli pod

knihy V. Šikulu: Prázdniny so strýcom Rafaelom). In: Studia Academica Slovaca. 28. Red. J.

hlavičkou Univerzity Komenského a centra Studia Academica Slovaca viaceré gramatické

Mlacek. Bratislava: Stimul 1999, s. 209 – 223.

a konverzačné príručky, chýba im priama prepojenosť s osvojovanou lexikou, systémová

TIBENSKÁ, Eva: Základné zásady didaktiky a metodiky vyučovania slovenčiny ako

usúvzťažnenosť javov na jednotlivých jazykových rovinách a tiež medzi jazykovými

cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca. 34. Red. J. Mlacek, M. Vojtech. Bratislava:

rovinami navzájom. A navyše absentujú príručky systematicky spracúvajúce slovakistom

Stimul 2005, s. 165 – 173.

syntaktickú a štylistickú problematiku slovenčiny. Veríme, že v blízkej budúcnosti vzniknú

TIBENSKÁ, Eva: Koncepcia (efektívnej) gramatiky slovenčiny pre cudzincov In:

širšie, systematicky prepracovanejšie a hlavne náročnejšie koncipované učebné pomôcky

Z warsztatu współczesnego słowacysty. Red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babík.

spracované primárne v intenciách potrieb študentov slavistiky s materinským jazykom

Kraków: Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego 2010, s. 143 – 152.

slovanským.

TIBENSKÁ, Eva: Sémantická štruktúra slovenskej vety. Trnava: Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave 2012a. 295 s.
TIBENSKÁ, Eva: Slovenčina v zrkadle vnútorných a vonkajších vzťahov. Slovački jezik
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In the study Slovak language for Slavs the authors focus on the teaching methods of Slovak
language as part of Slavic language studies at universities in Slavic speaking countries with
a similar language type (flective language) such as Slovak language.

The authors describe the approach to Slovak language teaching at universities which offer
Slavic language studies as part of diploma courses, two different teaching methods are
described in more detail: teaching method suitable for pedagogic students and teaching
method applicable for future translators and interpreters. The study also provides a detailed
description of requirements, scope and content that has to be covered within the teaching
lessons as well as by appropriate learning texts, while applying the principles of systematic
approach, complexity, communicative and pragmatic approach and an appropriate level of
difficulty.
Key words: Slovak language, teaching methods, didactics, systematic approach,
complexity, communicative and pragmatic approach, appropriate level of difficulty
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LUJZA URBANCOVÁ

R OZVOJ S OC IOLINGVÁLNYCH K OMPETENCIÍ PRI
V Ý UČBE SLOVENČINY AK O C U D ZIE HO J AZYKA
Lujza Urbancová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (2006, s. 104) osobitne opisuje

jazyka“ (ibid., s. 120). Ak uvažujeme o spoločnosti, nevyhneme sa, ako sa to už

sociokultúrne vedomosti (zaradené k všeobecným kompetenciám), označuje ich ako

v predchádzajúcich riadkoch ukázalo, pojmu stereotyp. Sú stereotypy žiaduce alebo nie?

„vedomosti týkajúce sa spoločnosti a kultúry spoločenstva či spoločenstiev, v ktorých sa

Podľa Rámca sú medzikultúrne zručnosti zamerané aj na to, aby oslabovali stereotypné

jazyk používa“. „Pre učiaceho sa, ktorý si osvojuje jazyk, je však osobitne dôležité, aby im

vzťahy (ibid., s. 106).

venoval zvláštnu pozornosť, keďže na rozdiel od mnohých ďalších aspektov vedomostí ony

Predchádzajúce myšlienky tvoria teoretické východisko našich úvah, navodili

poväčšine netvoria súčasť doterajších skúseností učiaceho sa, a preto ich môžu

tematické zameranie textu a tiež východiskovú myšlienku, že spojenie jazyka a kultúry

zdeformovať stereotypy“ (ibid.). So sociálnym charakterom jazyka súvisia aj komunikačné

tvorí úspešnú komunikáciu. Praktickým zdrojom sú skúsenosti s učením slovenčiny ako

jazykové kompetencie v Rámci, zahŕňajúce okrem jazykových kompetencií aj pragmatické

cudzieho jazyka v skupinách s rôznym východiskovým jazykom. Ďalším impulzom bol on-

a sociolingválne. Posledne uvedené sú „potrebné na zvládnutie spoločenských dimenzií

line kurz o kultúre vo výučbe cudzích jazykov vedený Thomasom J. Garzom, okrem iného

43

učiteľom ruštiny na Texaskej univerzite, vyrobený v Centre pre verejné vzdelávacie zdroje

cudzieho jazyka neodvrátiteľné. Ich zdanlivá jednoduchosť, priamočiarosť, overenosť

a pre výučbu jazykov (Center for Open Educational Resources and Language Learning –

a možno aj očakávaná spoľahlivosť sú lákavé.

COERLL, 2010) a jeho úvahy o kultúre.

Prístupy ku konštrukciám odrážajúcim všeobecné a zjednodušené poznatky o svete

V texte príspevku sa zaoberáme rozvojom kultúrnej kompetencie vo všeobecnosti,

sú rôzne. Na začiatku sme si položili otázky, či sú žiaducou súčasťou výučbového procesu.

vzťah jazyka a kultúry nás privedie k stereotypom a cez potreby učiacich sa pridáme

Mali by sme sa im vyhýbať? Ak áno, je to vôbec možné? J. Pekarovičová a A. Gabríková

niekoľko úvah o zdokonaľovaní sociolingválnej kompetencie.

(2011, s. 152) konštatujú, že pri procese stereotypizácie „je kľúčové prenášanie rovnakých

Problematike rozvoja kultúrnej kompetencie sme sa nie tak dávno venovali

vlastností z jedného člena (či niekoľko málo členov) na celú skupinu, pričom sa táto

v zborníku Spotkania miᶒdzykulturowe (2012) a na rovnomennej konferencii. Vtedajší ponor

generalizácia fixuje v kolektíve ako spoločenská norma“. Autorky uvádzajú niekoľko

do témy ukázal, že nie je možné nesprostredkovať kultúru pri výučbe jazyka, lebo sám jazyk

funkcií stereotypov – „funkciu uľahčovať poznanie (a tým celkovú orientáciu vo svete),

je vo svojej realizácii úzko spojený s kultúrou, žije v nej a ona v ňom. Veď jazyk je jedným

spoločenskú (integrácia spoločenských skupín), obrannú (chránenie spoločenskej pozície

z médií kultúry, bez nej by bola jeho existencia možno aj zbytočná. Kultúra sa v tomto

istej skupiny) a stabilizačnú funkciu (pomôcka pri adaptácii sa na istú formu reality)“ (ibid.,

prípade poníma veľmi široko; jedna z jej definícií uvádza, že ide o „súhrn výdobytkov,

s. 153). Hodnotenie stereotypu pravdepodobne závisí od kontextu, v ktorom je používaný;

výsledkov všeľudskej vzdelanosti, súhrn materiálnych a duchovných hodnôt utvorených

môže pôsobiť progresívne, ale aj retardujúco. Ak sa pozrieme na tento jav v širších

tvorivou fyzickou a psychickou prácou v priebehu vývoja ľudskej spoločnosti, spôsob ich

súvislostiach (vzťah človeka a kultúry), budú sa zvýrazňovať práve negatíva

osvojovania, odovzdávania, vytvárania, uchovávania a rozvíjania“ (Slovník cudzích slov,

zjednodušovania stereotypmi (ktoré majú nepriaznivý vplyv napríklad aj na rodové roly).

1990, s. 500). Kultúrou teda môže byť pri výučbe cudzieho jazyka veľká množina javov,

Formovanie človeka výstižne charakterizuje Juraj Dolník (2010, s. 21 – 22), keď pri

takmer všetko, najmä ak je vyučujúci rodený hovoriaci vyučovaného jazyka (J2) a proces

štúdiu vplyvu kultúry na človeka dospieva k záveru, že „človek ako sociokultúrna bytosť je

učenia sa je realizovaný v prostredí J2. Toto konštatovanie podporuje aj prirovnanie jazyka

v akomodačno-asimilačnom vzťahu k svojej biologickej (prírodnej) určenosti. (...) Človek sa

k oknu – nielen do myslenia človeka, ale aj do celého jazykového kolektívu. Veď práve

prejavuje ako kultúrna bytosť prostredníctvom štandardizovaných spôsobov akomodačného

v jazyku sa petrifikujú isté kulturémy či vzorce správania, napríklad lexémy a ustálené

správania, takže z tohto hľadiska je dôležitá variabilita spôsobov, a nie to, čo je univerzálne

spojenia ako vydať sa, oženiť sa, materská dovolenka, ženská logika, mužstvo, génius atď.

v tomto správaní. Svoj kultúrny status podčiarkuje asimilačným správaním, ktoré spočíva

obsahujú okrem sém tvoriacich základ lexikálneho významu aj tie, ktoré nesú informácie

v tom, že na stimuly svojej genetickej výbavy reaguje pod vplyvom svojho motivačného

o kultúre, postojoch, hodnotách, vzťahoch či statusoch.

sveta, zahŕňajúceho mimobiologické potreby, záujmy, želania, predstavy, ideály a pod.“

Lexikou ako obrazom kultúry etnika sa zaoberala O. Orgoňová (2011, s. 63 – 72)

Uvedený názor je výstižnou a presvedčivou odpoveďou na otázky o dominantnosti

aplikujúc etnolingvistickú metodológiu. Práve táto nie síce nová, ale pomerne mladá

biologických alebo sociálnych faktorov; mohli by sme konštatovať nemožnosť univerzálne

disciplína dáva cenné impulzy na to, aby sa cez prizmu jazykových kompetencií rozvíjali

charakterizovať dominantné vplyvy. Prijateľné sa zdá konštatovanie, že cez bázu

paralelne aj sociokultúrne kompetencie. Pri etnolingvistickom prístupe sa nedá vyhnúť istej

biologických faktorov prebieha individuálny proces interiorizácie istých kultúrnych prvkov.

stereotypizácii, pretože „oporou pre takúto interpretáciu významu sú ,hotové‘, kolektívne

„Kultúrne vzorce fungujú pre jednotlivca ako ponuky, ku ktorým môže zaujať istý postoj

reprodukované jazykové kontexty“ (ibid., s. 68). Zdá sa, že stereotypy sú pri výučbe
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(čím viac jednotlivec mentálne dozrieva, tým je slobodnejší vo vzťahu k týmto

krajiny má iné nárečie a s niektorými ľuďmi je ťažké dohovoriť sa; na jazyk obyčajných

ponukám)“ (ibid., s. 25).

ľudí; na používanie MHD; na to, že na zastávke nie je cestovný poriadok; na bežný život –

Reakcie každého jedinca na kultúru (v inom terminologickom uchopení – na diskurz)

na obyčajné získavanie informácií v banke, na pošte, pri kúpe mobilu (študent trochu

sú teda individuálne na kolektívnom pozadí alebo na pozadí kultúrnej pamäti. Tá by mala

preexponovane uviedol, že je schopný povedať, čo sa deje vo vesmíre, ale nevie si objednať

byť dostatočne homogénna, ale to znamená aj jednoduchá, aby dala priestor širokému

miesto v hoteli); na byrokraciu v študentských domovoch; na to, že v krajine vždy niečo

množstvu ďalších reflexií. Eva Krekovičová (2005, s. 8) konštatuje, že jeden z nástrojov

nefunguje, neplatí; že v Prahe sa vôbec nehovorí po česky; že muži nepúšťali ženu prvú do

analýzy kolektívnej pamäti predstavuje stereotyp a je to „jeden z mechanizmov, ktoré

dverí; na správanie sa ľudí – boli milí a stále vyhľadávali kontakt, čo bolo aj únavné. Nižšia

zároveň spolupôsobia pri tvorbe a uchovávaní jednotlivých zložiek individuálnej

kultúra, napríklad vstupovanie do autobusu, žiadanie o pomoc, reagovanie na oslovenie,

a nadindividuálnej pamäti“. Ak sa na stereotyp pozeráme takto, je to nevyhnutný komponent

dávanie darov, špeciálne kvetov, komunikácia s neznámymi ľuďmi, ale aj napr. úplatky,

kolektívnej pamäti nesúci základné a najvšeobecnejšie významové konštituenty. Pri

resp. korupčné správanie, predbiehanie sa u lekára, nedodržiavanie diskrétnej zóny, je

zovšeobecneniach takéhoto typu však môže vzniknúť problém, že na žiadnu súčasť celku sa

primárna pri procese dorozumievania. (Uvedieme napríklad skúsenosť študenta z Kuby,

neviaže stereotyp vo svojej celistvosti. Poukazuje na to napríklad ponímanie stereotypov vo

ktorý sa chcel rozprávať s paňou v autobuse, ale tá na jeho otázku vôbec nereagovala

feminizme, kde sa definujú ako „zjednodušené, nerealistické obrazy ,mužskosti‘

a pozrela sa na neho s pomerne pohrdlivým pohľadom. Pre neho to bola nová situácia, lebo

a ,ženskosti‘, idealizované a očakávané vzory...“ (Rodové stereotypy, Aspekt). Ako súčasť

nebol na takéto správanie zvyknutý. Iste pri reakcii oslovenej panej zohral úlohu aj výzor

kolektívu síce môžeme vnímať nereálnosť všeobecných obrazov alebo významov, tie nám

neznámeho človeka a prízvuk, čiže istá cudzosť alebo inakosť.) Nazdávame sa, že menšina

však práve pre svoju jednoduchosť poskytujú základ pri našej pohodlnej a povrchnej

jazykového spoločenstva pozná prvky tzv. vyššej kultúry a napriek tomu sa príslušníci

subjektívnej interpretácii a v podstate pri formovaní našich postojov, názorov a napríklad aj

spoločnosti vedia dorozumievať. Poznanie tzv. vyššej kultúry, napr. významných diel

rodového vedomia. Lexémy pohodlný a povrchný nenesú v tomto prípade negatívny

umeleckej tvorby, rozšíri obzor študenta a spresní jeho percepciu novej kultúry, ale až ako

význam, ide o také názory, ktoré nevyplývajú napríklad zo štúdia rôznych aspektov javu či

nadstavba bežných a každodenných javov.

zo sústredenejšej reflexie. Na druhej strane, aj pri takomto prístupe môže byť miesto

Podnetné sú úvahy Elizabethy Petersonovej a Bronwyny Coltranovej (2003, s. 1)

stereotypov výrazné. Individuálna prizma je ovplyvňovaná množstvom faktorov a otázka

naznačujúce frekventovaný postoj k novej kultúre – ide o postoj hodnotiaci. Autorky

o ich hierarchii pravdepodobne nemá jednu odpoveď.

pripomínajú, že správanie a používanie jazyka môže byť odlišne vnímané v novom

Ukazuje sa, že isté stereotypy pomáhajú vo výučbe, ale v reálnom živote retardujú

jazykovom spoločenstve. Komunikanti-študenti to musia chápať, ak chcú byť účastníkmi

individuálne poznávanie. Nazdávame sa, že ide najmä o negatívne stereotypy, ktoré

úspešnej komunikácie. Dôležité je najmä spojenie musia chápať, pretože sa stáva, že napr.

vytvárajú komunikačné bariéry.

k istým prvkom jazykovej etikety odlišným od našich máme negatívny postoj, resp. ich

Zdanlivo sme odbočili, stále však rozvíjame v úvode načrtnutú problematiku vzťahu

zľahčujeme, napádame ich logiku alebo motiváciu. (Tak by napríklad študent mohol na

jazyka a kultúry. O akej kultúre máme primárne uvažovať vo výučbe – o tzv. vyššej alebo

Slovensku prejaviť nedostatok pochopenia pre používanie akademických, vedecko-

o nižšej? Výstižne to vyjadrili študenti v dotazníku1 pri odpovediach na otázku, na čo neboli

akademických či vedecko-pedagogických titulov na dverách domov alebo bytov, na

pripravení pri návšteve krajiny, ktorej jazyk sa učia. Neboli pripravení na to, že každá časť

vernostných kartách do obchodov, na občianskych preukazoch, ale aj na náhrobných
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kameňoch.) Úlohou učiteľa je (to konštatujeme spolu s E. Petersonovou, 2003, s. 1) vytvoriť

Heterogénnosť nášho jazykového spoločenstva sa prejavuje aj v tom, že sa zhodneme na

v triede prostredie, v ktorom neposudzuje žiadnu z kultúr, nehodnotí ju. Tiež je nevyhnutné

malom množstve ritualizovaných komunikačných udalostí.

prezentovať spoločnosť ako heterogénny útvar. Študent by si v nej mal nájsť vlastné miesto
a spôsob prijať kulturémy novej skupiny cez prizmu svojich skúseností.

Ponor do oblasti vzťahu jazyka a kultúry nám ukázal nielen odbornú metodologickú
a metodickú divergentnosť danej témy, ale aj náročnosť jej uvádzania do praxe. Ak

Keď si uvedomíme, čo všetko tvorí význam lexémy a celej výpovede, môže byť

pracujeme s jazykom ako spoločenským javom a s kultúrou, tiež determinovanou

vzájomné porozumenie až „prekvapujúce“. Vhodné príklady z anglického jazyka uvádza T.

spoločnosťou, musíme očakávať nejednoznačnosť a nevyhranenosť záverov. Preto sa nám

Garza (2010) – paper or plastic, here or to go – dané výrazy sú bez poznania prvkov nižšej

v tomto prípade javí kľúčová cesta a nie cieľ – úvahy o rozvoji sociokultúrnych schopností

kultúry ťažko pochopiteľné, aj keď sú produkované v istom kontexte. Študent, ktorý nie je

a sociolingválnych kompetencií sú vždy produktívne, lebo nastoľujú nové otázky

zvyknutý na bratie tašky v nákupnom centre, nepochopí otázku pri pokladni – paper or

a reflektujú aktuálny stav vývinu spoločnosti.

plastic? Rovnako problematická, aj keď lexikálne jednoduchá na úrovni A1, môže byť
otázka – here or to go – v bufete. Autor uvádza zážitok s darovaním párneho počtu kvetov

Poznámky

v Rusku – rovnaký úzus je aj na Slovensku. Bolo pre neho prekvapujúce zistiť, že

1

obdarovaná jeden kvet zahodila a až potom dala kyticu do vázy.
Ďalším dôležitým bodom je vnímať heterogénnosť skupín – čím sa staviame kriticky

Dotazník bol realizovaný v roku 2011 medzi študentstvom slovanských jazykov na Sliezskej univerzite
v Katoviciach, resp. v Sosnovci. Jeho výsledky boli uverejnené v zborníku Spotkania miᶒdzykulturowe (2012).
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Resumé
Development of socio-lingual competence in teaching Slovak as a foreign language
The author continues in her ideas on cultural competence in teaching a foreign language
presented at the conference Spotkania mᶒdzykulturowe [Intercultural meetings] held in
Katowice. Development of the cultural competence is considered as a genuine part of
teaching. Questions What is possible to be taught? and What is necessary to learn? have
risen. The author considers stereotypes in a teaching process and she points out their
negative aspects. The main message of the author´s thoughts is to be aware of the
heterogeneous character of the group of speakers of a language to be learnt or taught.
Key words: Slovak as a foreign language, socio-lingual competence, stereotype, diversity
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STANISLAVA ZAJACOVÁ

K OLOKVIALIZMY VO V ÝU ČBE SLOVENČINY
AK O CUD ZIEHO JAZYKA
Stanislava Zajacová
Segedínska univerzita

Problematika kolokvializmov nebola doposiaľ v slovenskom lingvistickom kontexte
predmetom hlbšieho záujmu. Ide o tému, ktorá vyvoláva viacero otázok; na ich riešenie by

ovládania slovenčiny je B2 a vyššia, hoci predstavovanie hovorovej lexiky by malo byť
prirodzenou súčasťou výučby cudzieho jazyka aj v rámci nižších jazykových úrovní.

bolo potrebné realizovať systematickejší lingvistický výskum založený predovšetkým na

Kolokviálnosť sa v lingvistike chápe dvojako. V širšom zmysle sa spája s termínom

korpusovom materiáli a na analýze spontánnej nepripravenej komunikácie v súkromnom

bežný hovorený jazyk a v užšom zmysle s termínom hovorový štýl (pozri Bosák, 1984;

prostredí.

Horecký – Buzássyová – Bosák et al., 1989). Bežný hovorený jazyk zahŕňa spisovné, ale aj

Kolokvializmy majú výrazné zastúpenie v bežnej dorozumievacej sfére, a to nielen

nespisovné prostriedky (slangové, nárečové, hrubé slová, vulgarizmy, anglicizmy a iné

v ústnej, ale aj písanej komunikácii. Je preto nevyhnutné, aby sa im venovala dostatočná

subštandardné prvky). Realizuje sa v hovorenej forme a nachádza uplatnenie v bežnej

pozornosť aj vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. V príspevku sa pokúsime

dorozumievacej sfére, ktorú charakterizuje uvoľnenosť, neformálnosť a konverzačnosť

ponúknuť možnosti prezentácie tejto problematiky najmä študentom, ktorých úroveň

(porov. Dolník, 2003; Orgoňová – Bohunická, 2011). Rovnako J. Mistrík (1997) označuje
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hovorovosť ako vlastnosť jazykových prostriedkov vyplývajúcu z ich viazanosti na ústne

skupinovej príznakovosti. Tým sa jednotka stáva štandardným prostriedkom vyjadrovania

prejavy, prostredníctvom ktorej vstupujú do systému spisovného jazyka aj prostriedky

a prechádza k vrstve spisovnej hovorovej lexiky“ (Orgoňová – Bohunická, 2011, s. 172).

z nespisovných útvarov diferencovaných profesionálne, sociálne a územne. Hovorový štýl je

Uplatňujú sa všetky typy univerbizácie: eliptická (napr. študijné oddelenie – študijné),

jedným z funkčných štýlov spisovného jazyka. Š. Peciar ho vymedzuje ako „cieľavedomý

derivačná (napr. diplomová práca – diplomovka), kompozično-derivačná (napr. prednáška

výber a usporiadanie (...) tých spisovných prostriedkov (lexikálnych, slovotvorných,

trvajúca dve hodiny – dvojhodinovka), abreviačná (napr. štátna poznávacia značka –

gramatických a hláskoslovných), ktoré aktívni používatelia spisovného jazyka používajú

ešpézetka). Objavujú sa tiež fónické skratky, ktoré vznikli skracovaním jednoslovných

v ústnych prejavoch pri každodennom jazykovom styku v pracovnom, priateľskom

pomenovaní – foto, info, disko a pod. (Dolník, 2003; Orgoňová – Bohunická, 2011;

a rodinnom prostredí“ (Peciar, 1965, s. 47 – 48).

Pekarovičová, 2011).

Kolokvializmy predstavujú prvky hovorovej štýlovej vrstvy spisovného jazyka, ide

S kolokviálnosťou úzko súvisí aj expresívnosť. V Krátkom slovníku slovenského

o spisovné lexikálne jednotky s príznakom hovorovosti v užšom zmysle, ktoré sú vo

jazyka (ďalej KSSJ) (2003, s. 29) sa konštatuje, že „hovorové výrazy majú často implicitne

výkladových slovníkoch slovenčiny označené štylistickým kvalifikátorom hovor.

mierny príznak expresívnosti, preto sa pri nich obyčajne tento príznak osobitne neuvádza.“

Charakteristickými vlastnosťami kolokvializmov sú neverejnosť, ústnosť, neformálnosť,

V prípade, že ide o výraznú mieru expresívnosti, používajú sa štylistické kvalifikátory:

spontánnosť, uvoľnenosť, neoficiálnosť, ekonomickosť a expresívnosť (porov. Dolník,

hovor. expr. (napr. okabátiť – oklamať, podviesť); hovor. pejor. (napr. papaláš – vyšší

2003; Orgoňová – Bohunická, 2011; Horecký – Buzássyová – Bosák et al., 1989).

verejný činiteľ). V KSSJ nachádzame jedinú lexikálnu jednotku s kvalifikátorom hovor.

V Encyklopédii jazykovedy (1993) sa tieto jednotky chápu ako slová tvoriace jadro

hrub. (buzerovať – bezdôvodne a zlomyseľne vyžadovať niečo od niekoho) a jedinú

hovorového štýlu a okrem spomínaných charakteristických vlastností sa k nim v niektorých

lexikálnu jednotku s kvalifikátorom hovor. zjemn. (hanba – pohlavné orgány). V rámci

prípadoch priraďuje aj vlastnosť obraznosti.

hovorovej lexiky sa tiež objavujú lexikálne jednotky s časovou príznakovosťou, napr. šuster

Kolokvializmy nachádzajú uplatnenie zväčša v ústnych a dialogických

(obuvník), fertucha (zástera), probovať (skúšať) s kvalifikátorom hovor. zastar. alebo

komunikátoch. O. Orgoňová a A. Bohunická (2011) však konštatujú, že vplyvom novších

tunelovanie (finančný podvod), kukláč („príslušník špeciálnej policajnej jednotky

komunikačných technológií sa v súčasnosti objavuje tendencia ku kolokvializácii aj

zúčastňujúci sa na akciách vyžadujúcich rýchly zásah (...), ktorého prikrývka hlavy má tvar

v písanej forme (blogy, četová a e-mailová komunikácia). Kolokvializmy prenikajú zo sféry

kukly zakrývajúcej tvár okrem očí“ – Slovník súčasného slovenského jazyka (SSSJ), 2011, s.

súkromnej komunikácie do sféry verejnej komunikácie predovšetkým v rámci printových

844), ktoré možno hodnotiť ako neologizmy. Všetky tieto lexikálne jednotky sú súčasťou

a elektronických médií, čo súvisí s rastúcou mierou subjektivizácie, spontaneizácie

spisovnej hovorovej lexiky. V prípade, že sa kolokvializmus nachádza na hranici spisovnosti

a celkovej neformálnosti komunikácie v mediálnej a umeleckej sfére.

vplyvom vyššej miery expresivity alebo spoločenskej nevhodnosti, hodnotí sa

Veľká časť týchto prostriedkov vznikla skracovaním, ktoré súvisí so

kvalifikátorom niž. hovor. (napr. naondiť, roztentovať, vyondiať). Výrazné zastúpenie

všeobecným princípom ekonomizácie v jazyku a je sprievodným príznakom deoficializácie

v expresívnej hovorovej lexike majú lexikálne jednotky s preneseným významom, príznak

výrazu. „Skrátené formy vznikajú ako neoficiálne náprotivky spisovných slov spravidla

kolokviálnosti nadobúdajú len v niektorých významoch (napr. došla mi trpezlivosť, letí na

v súkromnom neformálnom styku. Tieto jednotky neraz vznikajú ako súčasť slangu a časom

starších mužov, vyletela zo skúšky). Ide o metaforický a metonymický spôsob

dochádza k ich rozšíreniu, nadobúdaniu širšej kolektívnej platnosti, prípadne strate

pomenovávania skutočnosti, dané kolokvializmy fungujú ako synonymné výrazy
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k štylisticky bezpríznakovým pomenovaniam. Istou mierou expresívnosti sa vyznačujú aj

ide o jednotky, ktoré „sa používajú na zámerné odlíšenie sa od spisovnej normy“ (Dolník,

lexikálne jednotky, ktoré sú nápadné svojou formou, príznak hovorovosti sa tu kombinuje

2003, s. 211).

s príznakom cudzosti (šik, fifty-fifty, durch, šraubovať, surfovať a pod.) (porov. Orgoňová –
Bohunická, 2011).

V nasledujúcej časti príspevku poukážeme na niektoré vybrané problémy týkajúce sa
vymedzovania kolokvializmov v súčasnej slovenčine. Zaujímalo nás, akým spôsobom sa

Ak nazeráme na problematiku hovorovej lexiky z hľadiska stratifikácie národného

zaznamenáva hovorová lexika v KSSJ ako jednej zo základných kodifikačných príručiek.

jazyka a vzájomných prienikov jeho jednotlivých variet (spisovná varieta – bežná

(1) Diskutabilné je napríklad priraďovanie štylistického kvalifikátora hovor. k niektorým

štandardná varieta – subštandardná varieta – nárečové variety, pozri Slančová – Sokolová,

lexikálnym jednotkám, ktoré sa v súčasnej slovenčine podľa nášho názoru vnímajú už ako

1994, 2011), chápeme kolokvializmy ako súčasť bežnej štandardnej variety s príznakom

neutrálne (napr. kompliment, perón, dóza, karimatka, fotoaparát). Všetky tieto lexikálne

spisovnosti. Jadro štandardu tvorí tzv. „vyššia“ hovorová lexika a perifériu tzv. „nižšia“

jednotky sa v KSSJ hodnotia ako kolokvializmy, v SSSJ sa však už uvádzajú bez

hovorová lexika s výraznejšou mierou expresivity na hranici vhodnosti. „Takto

kvalifikátora hovor. (2) Nazdávame sa, že viacero lexikálnych jednotiek si vyžaduje

odstupňované vnútorné hierarchizovanie štandardu evokuje blízkosť pomedzí s ďalšími

štylistické prehodnotenie najmä s ohľadom na ich používanie v súčasnej slovenčine (napr.

útvarmi jazyka – na jednej strane blízkosť k nespisovným útvarom (subštandard, slang), na

verbum konvenovať sa v KSSJ označuje ako kolokvializmus, kým v SSSJ je mu priradený

druhej strane pozíciu blízku spisovnej variete“ (Orgoňová – Bohunická, 2011, s. 144).

kvalifikátor kniž.). (3) Lexikálna zásoba sa stále obohacuje o ďalšie kolokvializmy, ktoré

V lingvistickej teórii aj v jazykovej praxi sa ako problémová javí pomerne nejasná

majú vysoké frekvenčné zastúpenie v bežnej komunikácii, avšak zatiaľ nie sú slovníkovo

a priepustná hranica medzi kolokvializmami a subštandardnými prvkami. Kolokvializmy

zachytené, napr. bakalárka (bakalárska práca), seminárka (seminárna práca), študijné

„zaujímají pomezní postavení mezi spisovnou normou a substandardním útvarem, kterého

(študijné oddelenie). (4) V niektorých prípadoch forma kolokvializmu zaznamenaná

se běžně užívá v konverzaci. Vzhledem k tomu, že jejich struktura obyčejně odpovídá

v slovníkoch nekorešponduje s formou uplatňujúcou sa v jazykovej praxi – napr. v KSSJ sa

spisovnému systému, posouvají se postupně mezi prostředky spisovné. Naproti tomu

objavuje verbum tangovať s týmto výkladom: „hovor. obyč. v spoj. to ma netanguje, to sa

substandardní prostředky zůstávají spjaty s interdialekty, v nichž vznikly, a jejich posunu do

ma netýka“ (KSSJ, 2003, s. 761). V jazykovej praxi sa používa skôr formulácia to ma

spisovné normy brání často jejich struktura, která je ve větším nebo menším rozporu se

netankuje, o čom svedčia aj doklady v Slovenskom národnom korpuse (ďalej SNK)1: to ma

spisovným systémem“ (Příruční mluvnice češtiny, 2008). Subštandardné slová predstavujú

(nás/ich a pod.) netankuje/netankovalo – 68 výskytov, to ma (nás/ich a pod.) netanguje/

podľa J. Dolníka (2003) osobitnú vrstvu nespisovnej lexiky a nachádzajú sa na hranici

netangovalo – 13 výskytov. Ešte výraznejší nepomer sa objavuje v prípade používania slov

medzi hovorovou vrstvou spisovnej lexiky a slangami, ktoré tvoria súčasť sociálne

kopírovačka – „hovor. stroj na zhotovovanie kópií, kopírovací stroj“ (KSSJ, 2003, s. 266;

viazaných semivariet (pozri Slančová – Sokolová, 1994). Tieto lexikálne jednotky nie sú

SSSJ, 2011, s. 731) a kopírka. V KSSJ je zachytený iba kolokvializmus kopírovačka (v SSSJ

však sociálne ani územne obmedzené a kodifikované. Ide zväčša o (1) slová cudzieho

sa uvádza kopírovačka aj kopírka), jeho výskyt v SNK je však oproti bežne používanej

pôvodu, ktoré sa v spisovnej slovenčine dostatočne neadaptovali (napr. ksicht, tringelt,

forme kopírka minimálny (porov. kopírovačka – 27 výskytov, kopírka – 672 výskytov).

kočka); (2) slová, ktoré prešli od slangizmov k všeobecne používaným výrazom (nervák,

Riešenie načrtnutých problémov si vyžaduje dlhodobý a systematický lingvistický

šampus, kravina a pod.) a (3) slová s nadmernou expresivitou (napr. hovadský, švihnutý,

výskum. V príspevku obmedzíme svoju pozornosť len na jeden aspekt tejto širokej

grázel). Najcharakteristickejším znakom subštandardných slov je „nedostatok spisovnosti“,

problematiky, a tým je uplatnenie kolokvializmov vo výučbe slovenčiny ako cudzieho
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jazyka. Ponúkame návrh konkrétnych typov cvičení určených pre študentov slovenčiny ako

(6) osvojenie si nových slovných spojení a fráz s výrazným frekvenčným zastúpením najmä

cudzieho jazyka na úrovni B2 (samostatný používateľ)2 a vyššie. Východiskovým

v súkromnej ústnej komunikácii (cvičenia 4, 5),

materiálom pri príprave jednotlivých cvičení sa stal slovník kolokvializmov, ktorý sme

(7) precvičovanie používania viacvýznamových lexikálnych jednotiek v textoch z rôznych

zostavili na základe KSSJ.

sociálno-funkčných štýlov (cvičenie 6),

Cvičenia sú koncipované tak, aby rozvíjali receptívne, ako aj produktívne jazykové

(8) vlastná tvorba viet a rozsiahlejších naratívnych textov (cvičenia 6, 8),

zručnosti študentov. Pri ich tvorbe sme sa čiastočne inšpirovali štúdiami H. Ivoríkovej

(9) percepcia rozsiahlejšieho textu, odhaľovanie významu kolokvializmov a hovorových

(2006), M. Šimkovej (2007), K. Gajdošovej a H. Ľos Ivoríkovej (2013) či publikáciou Jak

fráz na základe kontextu, predstavenie kolokvializmov, ktoré nie sú zatiaľ slovníkovo

využívat Český národní korpus (2005). Texty a cvičenia sú primárne zamerané na obohatenie

zachytené (cvičenie 7),

slovnej zásoby študentov o hovorovú lexiku slovenčiny. Študenti by mali tiež nadobudnúť

(10) vnímanie slovotvorby a pokus o vlastnú slovotvorbu (cvičenie 9),

schopnosť porozumieť spôsobu používania kolokvializmov s ohľadom na typ komunikačnej

(11) precvičovanie práce so SNK (cvičenia 6, 9).

situácie a na štýlovú kvalitu textu. K cvičeniam prikladáme aj kľúč so správnymi
odpoveďami (okrem úloh zameraných na vlastnú produkciu textu, príp. na samostatnú prácu
so SNK, s KSSJ – najmä cvičenia 6, 8, 9). Pri zostavovaní cvičení sme vychádzali
z predpokladu, že študenti budú s problematikou kolokviálnosti oboznámení najskôr na
teoretickej úrovni. Zvládnutú by mali mať aj základnú prácu so SNK.
Jednotlivé texty sme vybrali zo SNK, z internetu alebo umeleckej literatúry, pričom
sme do ich pôvodnej podoby zasahovali v minimálnej miere (odstránili sme len niektoré
pravopisné a štylizačné chyby). V nasledujúcich bodoch priblížime charakter jednotlivých
cvičení s ohľadom na rozvíjanie receptívnych a produktívnych jazykových zručností
študentov:
(1) rozvíjanie slovnej zásoby z oblasti kolokvializmov, expresívnej, ale aj neutrálnej,
štylisticky bezpríznakovej lexiky (všetky cvičenia),
(2) precvičovanie synonymie (cvičenia 1, 7),
(3) určovanie významu lexikálnych jednotiek (nielen kolokvializmov) na základe kontextu
(najmä cvičenia 2, 7),
(4) vnímanie štýlovej a štylistickej kvality textu (cvičenie 6),
(5) precvičovanie gramatiky (gramatické kategórie substantív a verb – osoba, číslo, čas, pád;
cvičenie 3),
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Cvičenia:
1. Nájdite v nasledujúcich úryvkoch textov kolokvializmy a nahraďte ich synonymami. V prípade
potreby použite Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ).
(a)
Lukášovi G. sa obchod s drogami nevyplatil. Polícia ho pravdepodobne už predtým sledovala. Našli u neho
drogy za 3 800 eur. V base strávi najbližších osem rokov.
(b)
V každej väčšej zákrute stoja Maročania s troma ťavami. Čakajú na turistov, ktorí im pre jednu fotku na ťave
dajú od desať do sto dirhamov. Rozpoznáte ich podľa oblečenia. Muži majú burnous – dlhú bavlnenú košeľu s
kapucňou. Ženy chodia zahalené iba sčasti a telo si zdobia tetovaním. Prišli sme do údolia. Náš šofér nám
dohodil akéhosi sprievodcu, ktorý nás má zaviesť k miestnej atrakcii – veľkému vodopádu.
(c)
Zelený fľak na svojej žltej sukni zbadala iba neskôr, vo chvíli, keď spievala so sprievodom klavíra refrén
známej piesne Poľné kvety. Nečudo, že jej v polovici refrénu preskočil hlas. Ako umelkyňa nemohla byť
predsa ľahostajná k svojmu oblečeniu.
(d)
Slovensko má krásne dievčatá, aj jedlá sa musia približovať k ich kráse. Ako by teda mala vyzerať dobrá
slovenská reštaurácia s francúzskym nádychom? V prvom rade sa musí v nej človek dobre cítiť. Zakaždým,
keď vidím niekoho vstupovať, usmieva sa, je to akýsi malý sviatok, keď ide do reštaurácie. Vy sa musíte
snažiť, aby mu ten úsmev na tvári zostal. Treba dať pozor, aby nebol obrus špinavý, aby všetko klapalo tak,
ako má, a aby sa hosť dobre cítil.
(e)
Newyorský magistrát si pochvaľuje úspech programu, v rámci ktorého rozdáva bezdomovcom zadarmo
letenky. Vzdialenosť pritom nehrá vôbec žiadnu úlohu. Rodiny bez domova si môžu vybrať destináciu
kdekoľvek v Spojených štátoch a dokonca na celom svete. Háčik je len v tom, že bezplatná letenka je iba
jednosmerná.
(f)
Dobrú telesnú kondíciu je možné získať len pravidelným pohybom a správnou životosprávou. Na štíhlu
postavu totiž naozaj neexistujú lieky, a ak nechceme riskovať svoje zdravie, nemali by sme naletieť na
pompézne reklamy, ktoré sľubujú, že schudnete, aj keď nezmeníte svoje stravovacie návyky a budete sa kŕmiť
zákuskami, sladkosťami a tučnými jedlami. Ľudia však lekárom väčšinou neveria, a tak všetky firmy
ponúkajúce zázračné prostriedky vynikajúco zarábajú.
(g)
Sú uzly vítané a nevítané. Tie vítané si robíme sami, keď si potrebujeme zaviazať topánky, aby sme z nich
počas chôdze nevypadli. Vítaný uzol vzniká tak, že sa dômyselným pohybom štyroch prstov dvoch dlaní spoja
dva konce. Nevítané uzly sa prácne rozväzujú. Tí, čo majú ambície vstúpiť do dejín, ich roztínajú hrdinským

mečom. Ale skúste rozťať malilinký uzlíček na konci tenkej nite, ktorá visí z ihly. Niekedy sa zauzlia
železničné trate a vznikne železničný uzol. A niekedy sa nám zauzlí čosi v živote a vznikne malér. Každý z nás
má pamiatku po najdôležitejšom uzle. Je to náš pupok, ten uzol po pupočnej šnúre.
(h)
Prečo odchádzajú veriaci z kostolov? Možno aj preto, že v kostole je niekedy veľa pokrytectva, povrchnosti,
stereotypu a tradície. To, že odchádzajú, je vážny fenomén, s ktorým treba rátať. Netreba tých ľudí za každú
cenu lanáriť späť, dôležitejšie je, či žijú v súlade s kresťanskou vierou. Manifestovať totiž môžete len to, čo
žijete.
(i)
Keď raz otec nemohol zohnať mäso na nedeľu, mama sa rozhodla, že mäso získa z otcovho lýtka. Otec vyložil
nohu na drevenú dosku a mama krájala. Keď dokrájala, otec si nohu zafačoval a podviazal špagátom. Potom
len stereotypne krivkal po kuchyni, kým mama mäso smažila na cibuľke.
(j)
Vizuálny smog je permanentné dráždenie nervovej sústavy. Má bilbord efekt? Nahustené reklamy otravujú
ľudí, zakrývajú fasády, ničia výhľad a deformujú vzťah obyvateľov k mestu. Ani turisti nie sú zvedaví na
pamiatky zahalené bannermi a fantastické ponuky mobilných operátorov.
Kľúč k cvičeniu 1
a) v base (basa) – vo väzení, (hovor. expr.) v chládku
b) dohodil (dohodiť) – sprostredkoval
c) fľak – škvrna; nečudo – niet sa čo čudovať
d) klapalo (klapať) – aby všetko fungovalo, aby bolo všetko v poriadku
e) háčik – (skrytý) problém, prekážka
f) naletieť – nechať sa oklamať
g) malér – problém, nepríjemnosť, nešťastie
h) lanáriť – získavať, vábiť, lákať
i) zafačoval (zafačovať) – obviazal, zaviazal (obväzom)
j) otravujú (otravovať) – obťažujú, vyrušujú
2. Vysvetlite významy zvýraznených slov. Napíšte k nim výklad.
a)
V jednom stánku sa práve chystala prezentácia knihy o Naomi Campbell. Búdka bola olepená jej podobizňami
a až po pozornejšom pohľade som si všimol, že medzi širokými ramenami bodyguardov a v kruhu svojej suity
sa chúli ona. Bohyňa. Obdivovaná hviezda modelingu. Kto by odolal pokušeniu odfotiť si ju? Vytiahol som
aparát, a kým ku mne prišla gorila so slušným, ale ráznym gestom, stihol som dvakrát stlačiť spúšť.
b)
Nedával som si a ani si nebudem dávať novoročné predsavzatia, podľa mňa sú hlúpe. Ak niečo chcem spraviť,
môžem to pokojne začať robiť vtedy, keď mi to napadne. Prečo by som mal čakať do Nového roka? Na Nový
rok mám dosť problémov sám so sebou, napríklad vyspať sa z opice, nieto si ešte dávať predsavzatia.
c)
Prišiel som na to, že som menšinový človek. Odporujem všetkým sociologickým výskumom, ktoré zistili, že
ľudia majú radi dlhočizné seriály, Madonnu, spoločenské rubriky, politické arény a Titanic. A ja nie. Ja mám
rád folk a džez a šansóny, medailóny výtvarníkov, prenosy z moderného baletu a gruzínske filmy. Zisťujem, že
úspešné televízie, rozhlasy a časopisy na mňa, menšinového človeka, kašlú. Nedávno som videl bilbord zaiste
úspešnej reklamnej kampane. Pýtali sa ma na ňom obrovskými písmenami: Patríte už k nám? Nie, ešte nie,
odpovedal som im slušne. A dúfam, že veľmi, veľmi dlho k vám patriť nebudem. Že to ešte vydržím: byť
v menšine.
d)
Istý náš priateľ podpísal v nedeľu zmluvu na stavbu nového domu. Pri našom najbližšom stretnutí však už
básnil o ďalšom a ešte väčšom dome! A nie je sám. Väčšina z nás robí presne to isté. Chceme to i ono. A ak
nedosiahneme, čo chceme, myslíme na všetko, čo nemáme, a sme ustavične nespokojní. Ak dosiahneme, čo
chceme, jednoducho sa to isté myslenie zopakuje, ibaže s novými okolnosťami. A tak sme nespokojní i napriek
tomu, že máme, čo sme chceli. Ak stále túžime po niečom novom, nemôžeme byť šťastní.
e)
Manžel nemá rád, keď mu pri šoférovaní kibicujem. Po skúsenostiach som radšej ticho, ale keď sa náhodou
bojím, chytám sa rukoväte nad dverami. Hnevá sa rovnako, ako keby som niečo povedala. Stane sa, že má
zapnutý stierač, aj keď prestalo pršať. Pre istotu mu nepoviem, aby si ho vypol, lebo by mi povedal, nech sa
nestarám, že šoféruje on. Urobím teda akože nešikovný pohyb, lakťom narazím do páčky a stierač vypnem.
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f)
Jedného dňa som si kúpil pár pohodlných vlnených ponožiek. Papier, do ktorého boli zabalené, som ľahko
roztrhal. Ponožky však boli spojené malým prúžkom z umelej hmoty, ktorý ich držal dovedna. Snažil som sa
ho roztrhnúť, ale nešlo to. Ťahal som silnejšie, no nie a nie povoliť. Nemohol som si ich jednoducho obuť. To
ma naštvalo. Nakoniec sa, na moje potešenie, prúžok roztrhol. Moja radosť však netrvala dlho. Bolo pre mňa
obrovským sklamaním, keď som si všimol vo svojich nových ponožkách malú dierku.
g)
Britský herec Roger Moore, známy ako predstaviteľ šarmantného tajného agenta 007, Jamesa Bonda, si nedá
pokoj. Aj napriek tomu, že sa 72-ročný umelec po troch nevydarených manželstvách sám považuje za nie príliš
dobrého manžela, chystá tento nenapraviteľný sukničkár ďalšiu, v poradí už štvrtú svadbu.
h)
Hádky a hnev bývali u nás odjakživa, a keď sa mama konečne presťahovala do mestečka, vystupňovali sa na
najvyššiu hranicu. Ako sa vraví, rodičia sa na staré kolená rozkmotrili, hoci to nie je celkom pravda, keďže
napriek všetkým hnevom otec z času na čas zabiehal do mestečka, či už po tabak, či po víno, alebo ktovie;
hádam sa mu za mamou predsa len niekedy zacnelo. Mama mu zase každú nedeľu posielala obed a čistú
bielizeň.
i)
Keď niečo dostanem zadarmo, vec alebo pomoc, vždy sa cítim nepríjemne. Hneď cítim, že sa musím čím skôr
revanšovať. Preto chcem vždy za všetko zaplatiť. Nemusím mať potom pocit, že som niekomu niečo dlžný.
Ale na Slovensku je tendencia buď nehovoriť hneď o peniazoch, alebo dávať o nich len veľmi nejasnú
informáciu: „Potom sa dohodneme“, „… to nestojí za reč“, „… uvidíme“, „… nabudúce urobíte vy niečo pre
mňa“ a podobne. Dozaista to niektorí ľudia myslia úprimne, ale vyznať sa v tom nie je ľahké.
j)
Denný režim učiteľky závisí od počtu hodín, teda od úväzku. Ja osobne mám 25 hodín, plný úväzok plus dve
hodiny navyše, čo však nie je výnimočný jav. Mnoho učiteliek má väčší úväzok. Je to skutočne maratón od pol
ôsmej do pol druhej. Prestávky slúžia na presun z triedy do triedy, výmenu potrebných pomôcok a učebníc,
prípadne odchlipnutie si zo studenej kávy. V prípade, že má učiteľka dozor na chodbe, tak je naozaj celý deň
v jednom švungu. Ak učiteľka končí šiestou hodinou, neznamená to, že padla. Sú tu ešte dozory na obede,
príprava na druhý deň a opravy testov.
Kľúč k cvičeniu 2
a) gorila – osobný strážca prominentnej osobnosti
b) z opice (opica) – stav opitosti
c) kašlú (kašlať) – nestoja, nezaujímajú sa (o niekoho)
d) básnil (básniť) – nadšene rozprával, nadchýnal sa, ospevoval
e) kibicujem (kibicovať) – miešam sa do činnosti niekoho iného, mám nežiaduce pripomienky a rady
f) naštvalo (naštvať) – nahnevalo, rozčúlilo
g) sukničkár – záletník, muž vyhľadávajúci ľúbostné dobrodružstvá
h) rozkmotrili sa (rozkmotriť sa) – pohnevali sa, znepriatelili sa, pohádali sa
i) revanšovať sa – odplatiť sa, odvďačiť sa, odplácať sa, vrátiť (niekomu vec, peniaze, službu a pod.)
j) švungu (švung) – tempo, rýchlosť; byť v jednom švungu – robiť istú činnosť bez prestávky, nezastaviť sa
3. Doplňte do textov nasledujúce slová v správnom tvare: brandža, brnknúť, fuška, naštvať, pasia,
spackať, šajn, trucovať.
a)
Dozrel čas priznať sa k niečomu, čo naozaj neviem, z čoho som tupý, blbý a zrejme sa to nikdy
v živote nenaučím. Sudoku je mojou nočnou morou. Vo všeobecnosti sa považujem za milovníka logických
úloh, hlavolamov, krížoviek, ale sudoku – to podľa mňa vymysleli len preto, aby ma ......................... A darí sa
im to. Keby sa mi do rúk dostal Novozélanďan Wayne Gould, krstný otec sudoku, asi by som mu „poďakoval“.
b)
Mama tvrdí, že som vždy chcel byť spisovateľom. Vraj už ako malý som všade rozprával, že ním budem.
Dôvod? Vysvetlením bude, že som rád čítal. Uvažoval som aj o herectve. Na univerzite som dokonca viac hral
divadlo, ako písal. Dospel som však k názoru, v ktorom ma mnohí utvrdili, že by som asi nebol dobrý herec.
Keby som sa nestal spisovateľom, nemám ........................, čo by som mohol v živote robiť.
c)
Mám ísť voliť. Zatiaľ sa mi to ešte nikdy nepodarilo. Odkedy som dospelá, mala som len dve šance, a to som
bola odcestovaná. Volila som za vstup Slovenska do Európskej únie, ale ozajstné voľby som ešte nezažila. Až

mám taký strach, že niečo ......................... V politike sa nevyznám a ani tu poriadne nežijem. Viem síce, koho
nemám voliť, nie som si však istá, koho voliť mám.
d)
Rodičom neraz robí ťažkosti, ak dieťa ........................, je vzdorovité a hnevlivé. Tieto prejavy nemožno riešiť
iba bitkou alebo inými trestami. Oveľa účinnejšie je, ak rodičia pomôžu dieťaťu naučiť sa ovládať a pokúsia sa
predchádzať situáciám, ktoré vyvolávajú jeho hnev alebo ho ponižujú. Dieťa treba poverovať len takými
úlohami, ktoré je schopné zvládnuť. V opačnom prípade stráca zdravé sebavedomie.
e)
Mám adresu súkromného detektíva, ktorého sme si najali, keď Diane zmizol ten perlový náhrdelník. Di Bari, či
ako sa volá, meno je v adresári. ........................ mu, aby okamžite prišiel.
f)
A spomienky na moje detské časy? Spomínam si, že sme sa v lete chodievali kúpať do rieky Kysuca, voda bola
čistejšia a väčšia ako teraz. Tiež na to, ako sme sa v zime korčuľovali – či už na klzisku alebo ulici. A pri
našom činžiaku sme si vlastne o takomto čase vyrábali vlastné klzisko a bola to veru riadna ......................... Tá
sa však vyplatila.
g)
Keď sa z debutového románu stane medzinárodný bestseller a nakrútia podľa neho vysokorozpočtový
hollywoodsky film, isto to pre jeho mladého autora pri písaní ďalšieho diela nie je najľahšia pozícia. Nie
náhodou sa v literárnej ........................ hovorieva, že spisovateľom sa človek stáva až po druhej knihe.
h)
Aký je váš vzťah k šoférovaniu a medzi akých vodičov by ste sa zaradili? Ja jazdím veľmi rád, napriek toľkým
rokom stále mám z jazdy autom ......................... Hoci známi, ktorých veziem, mi občas vyčítajú môj mestský
štýl, teda že príliš šliapem na plyn a potom zrazu prudko brzdím.
Kľúč k cvičeniu 3
a) naštvali; b) šajnu/šajn; c) spackám; d) trucuje; e) brnkni; f) fuška; g) brandži; h) pasiu
4. Vysvetlite význam nasledujúcich fráz a výpovedí, prípadne priblížte komunikačné situácie, v ktorých
by ste ich použili.
a) Je to s ňou bledé.
b) Kde na to berieš?
c) Doma má hotový cirkus.
d) To mu teda nedarujem!
e) Už máš po skúške? Ako si dopadol?
f) Vypi to na ex!
g) Pozri na ňu, to je ale kosť!
h) Na tvojho otca sú všetci krátki. Ten má filipa.
i) Je mi to fuk.
j) Laco ponúkne ešte zopár duplí a polievka je fuč.
k) To je smola, keď sa o takomto čase a v takomto počasí pokazí auto.
l) Žiadna robota mi nesmrdí.
m) S troma deťmi je niekedy kríž.
n) Prepáč, ale tento účes ti vôbec nejde.
o) Nechcem sa do toho montovať.
p) Spoločná domácnosť si vyžaduje spoločnú kasu.
r) Myslel som, že mi je verná, ale poriadne som sa sekol.
s) To je číslo!
t) Šaty jej padli ako uliate.
u) Tento rok letí ružová.
Kľúč k cvičeniu 4
a) Je to s ňou zlé. Je v kritickej situácii. Nevyzerá to s ňou dobre.
b) Odkiaľ máš na to peniaze? Kde na to zháňaš peniaze?
c) Doma je zmätok/zhon/chaos/rušno/hlučno.
d) To mu neodpustím/neprepáčim. Vrátim mu to. Bude za to pykať.
e) Bol si úspešný/neúspešný? Ako sa to skončilo? Aký je výsledok tvojej skúšky?
f) Vypi to do dna/naraz!
g) Aká je pekná/príťažlivá. Akú má peknú postavu. Výborne vyzerá. Je to kočka (subštandard).
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h) Tvojmu otcovi sa nikto nevyrovná. Tvoj otec je šikovnejší než ostatní. Ten má dôvtip. Je inteligentný/
bystrý/múdry/šikovný.
i) Je mi to jedno/ľahostajné. Nezáleží mi na tom.
j) Laco ponúkne ešte niekoľko dvojnásobných porcií jedla a polievka už nie je/je preč/zmizne.
k) To je nešťastie/nepríjemná situácia, keď sa o takomto čase a v takomto počasí pokazí auto.
l) Žiadna práca nie je pre mňa nepríjemná. Nevyhýbam sa žiadnej práci. Neprekáža mi robiť žiadnu prácu.
m) S troma deťmi je niekedy trápenie/utrpenie/je to ťažké.
n) Prepáč, ale tento účes ti vôbec nepristane. S týmto účesom nevyzeráš dobre. Tento účes sa ti nehodí.
o) Nechcem sa do toho starať/miešať. Nechcem do toho zasahovať.
p) Spoločná domácnosť si vyžaduje mať spoločné peniaze.
r) Myslel som, že mi je verná, ale poriadne som sa zmýlil.
s) To je človek, ktorý vzbudzuje pozornosť (zvlášť svojimi negatívnymi vlastnosťami). Nemá páru. Je to pekný
vtáčik.
t) Šaty jej pristali/svedčali. Šaty jej boli na mieru. Šaty sú presne na jej postavu. Šaty jej sadli.
u) Tento rok je v móde ružová farba./Tento rok sa nosí ružová farba.
5. Vysvetlite význam nasledujúcich slovných spojení. Použite ich vo vetách.
a) hluchý telefón
b) zarábať na chlieb
c) inkasovať gól
d) infarktová situácia
e) dievča z lepšej rodiny
f) mastná pokuta
g) prísť na otočku
h) vyložená hlúposť
i) srdcová záležitosť
j) zaloviť v pamäti
k) zákon schválnosti
Kľúč k cvičeniu 5
a) nefungujúci/pokazený telefón, telefón nemá signál (napr. Zodvihol slúchadlo, ale telefón bol hluchý.)
b) zarábať na živobytie/existenciu, živiť sa (napr. Na východnom Slovensku je ťažké zarobiť si na chlieb.)
c) dostať gól (napr. Súper inkasoval v piatej minúte gól.)
d) situácia spôsobujúca veľké napätie, vypätá/stresujúca situácia (napr. Na dokončenie testu mi zostalo len päť
minút, bola to infarktová situácia.)
e) dievča z rodiny s vyšším spoločenským postavením, dievča z urodzenej/bohatej/významnej rodiny (napr.
Ožeň sa s dievčaťom seberovným, lebo ak si vezmeš ženu z lepšej rodiny, budeš mať pánov, nie príbuzných.)
f) veľká/vysoká pokuta (napr. Za prekročenie rýchlosti vám hrozí mastná pokuta.)
g) prísť na krátky čas/narýchlo/na chvíľu, prísť a vzápätí odísť (napr. Prišiel som len na otočku, skoro ráno
odlietam.)
h) veľká/skutočná/úplná/vyslovená/evidentná/zjavná hlúposť (napr. Ísť do hôr v tomto počasí je vyložená
hlúposť.)
i) mať k niečomu pozitívny/vrelý vzťah, mať niečo obzvlášť rád (napr. Banská Štiavnica je moja srdcová
záležitosť, vždy sa tam rada vraciam.)
j) pokúsiť sa spomenúť si (napr. Dedko hlboko zalovil v pamäti a vytiahol veselú historku z mladosti.)
k) negatívne veci sa stávajú v najnevhodnejšej chvíli (napr. Vybil sa mi mobil, keď som ho najviac
potrebovala. Zákon schválnosti platí vždy a všade.)
6. Na základe KSSJ zistite, koľko rôznych významov majú slová: padnúť, rozhádzať, sedieť. V ktorých
prípadoch sa tieto slová hodnotia ako kolokvializmy? Overte ich použitie v Slovenskom národnom
korpuse a uveďte konkrétne príklady. V akých typoch textov sa používajú tieto kolokvializmy?
7. Prečítajte si nasledujúci text od Gabriely Futovej a Romana Brata Chlapci padli z višne, dievčatá
z jahody z oblasti literatúry pre mládež.
a) Akú funkciu plnia v texte slová zvýraznené tučným typom písma (fakt, vykašľať sa, hustiť, zarezávať,
uťahaný, točiť sa, chalan, uletený, dupľom, jasné, točiť, dôjsť)3? Nahraďte ich synonymami.
b) Aký je rozdiel vo význame slova točiť v časti „Rozprával som ti o... Jasné, že o zápasení, o čom inom už
by som len ja mohol točiť?“ a točiť sa v súvetí „Všimol som si, že sa okolo teba točí Marek.“?

c) Kto je Révay? Aký kolokvializmus by ste použili na jeho označenie?
d) Vysvetlite význam podčiarknutých slovných spojení (si doňho, hltala si ma očami, vlažný postoj).
Zisťujem, že sa nič nezmenilo. Fakt by stačilo, keby si možno len na mňa mrkla, a ja by som sa na všetko
vykašľal... Niekedy ľutujem, že som sa narodil v takejto rodine. Tatko, bývalý zápasník, mamina, jeho
celoživotná obdivovateľka. Čo už len zo mňa môže byť? Cukrár ani kaderník určite nie!
Révay do nás hustí čísla a vzorce. Zasa jeden z tých nenormálne obyčajných dní v škole. Dnes som vstával
o piatej. Od pol šiestej do pol ôsmej som už zarezával na tréningu, potom sprcha a hneď behom do školy.
Tréning nebol náročný, ale aj tak som uťahaný. Révay vysvetľuje rovnice s dvoma neznámymi. Aj keby to
boli rovnice s desiatimi neznámymi, neboli by také zložité, akou si ty a tvoj vlažný postoj ku mne. Všimol som
si, že sa okolo teba točí Marek. Dobrý chalan, hoci trochu uletený, viem, že sa s ním kamarátiš. No všimol
som si aj to, ako niekedy pozeráš na Osa v jedálni. Pýtam sa, či si doňho, lebo ak áno, už dupľom by som sa
na všetko vykašľal. Bez teba by ma tu nič nebavilo, vážne! Hľadíš na Révaya, akoby si ho naozaj počúvala.
Viac ráz som si predstavoval, ako som ťa niečím mimoriadnym upútal ja, a ty si ma plná obdivu a záujmu
hltala očami. Rozprával som ti o... Jasné, že o zápasení, o čom inom už by som len ja mohol točiť?! Ibaže
v mojich predstavách nikdy neostalo len pri slovách. Kládla si mi otázky, vypytovala si sa, akoby ťa všetko
okolo zápasenia zaujímalo. „Zolo, a ktorý chvat najčastejšie používaš?“ – a ja som ti akože celý hrdý odvetil,
že dvojitého nelsona a páčenie nohy. A ty si sa smiala, lebo si si nevedela predstaviť, čo je páčenie nohy,
a pripadalo ti to smiešne. „To sa ti akože páči súperova noha?“ Ja som ti najprv nerozumel, no potom mi došlo,
ako to myslíš. Nikdy som si neuvedomoval, že páčenie nohy, akože chvat na nohu, sa dá aj takto vysvetľovať,
teda akože sa noha niekomu páči... Mne sa páčiš ty, Petra, a uvažujem, čo mám urobiť, aby som si rozhovory
s tebou už nemusel len predstavovať.
Kľúč k cvičeniu 7
a) fakt – naozaj, skutočne; ... by som sa na všetko vykašľal – ... by som všetko nechal tak, ... by som sa tým
ďalej nezaoberal; hustí – vtĺka, tlačí do nás čísla a vzorce, zahŕňa nás číslami, vzorcami, chce nás naučiť
rozumieť číslam, vzorcom; ... som zarezával (na tréningu) – ... som sa naplno venoval tréningu, ... som naplno
trénoval; uťahaný – vyčerpaný, unavený; točí sa (okolo teba) – krúti sa okolo teba, dvorí ti, flirtuje s tebou, má
o teba záujem; chalan – chlapec; uletený – bláznivý, pochabý, pojašený, strelený; dupľom – dvojnásobne, tým
viac, o to viac; jasné – pravdaže, samozrejme, iste, isteže; točiť – rozprávať, hovoriť, kecať (subštandard);
došlo mi to – prišiel som na to, zistil som, pochopil som
Uvedené kolokvializmy sú znakom hovorovosti, súkromnosti a neoficiálnosti komunikácie. Keďže text je
vyrozprávaný v 1. osobe singuláru (ide o tzv. „ich“ rozprávanie), tieto prvky slúžia aj na charakteristiku
postavy (priblíženie jej spôsobu premýšľania, vnímania skutočnosti), ktorá je v danom prípade súčasne v úlohe
rozprávača.
b) Pozri predchádzajúcu poznámku pod písmenom a.
c) Učiteľ matematiky – matematikár.
d) vlažný postoj – nezáujem; si doňho – si doňho zaľúbená, zamilovaná; ... si ma hltala očami – žiadostivo si
na mňa hľadela
8. Vytvorte k nasledujúcim titulkom z bulvárnych denníkov krátke príbehy s využitím minimálne
5 kolokvializmov. Pri tvorbe textu si pomôžte KSSJ.
a) David Hasselhoff žúroval vo Viedni
b) Dedko s vnukom sa priotrávili na lodi, ratovali ich záchranári
c) Syn predsedu parlamentu jazdí s utajenou ešpézetkou
9. Akým spôsobom boli vytvorené nasledujúce kolokvializmy? Vysvetlite ich význam. Ku každej skupine
slov doplňte ďalšie tri príklady (použite KSSJ). Overte ich používanie v Slovenskom národnom korpuse.
Doplňte ku každej skupine slov aj vlastné príklady, ktoré nie sú zachytené v slovníku.
a) jednotkár, diaľkar, ochrankár
b) detská, študijné, dekanské
c) záhradkárčiť, chalupárčiť, rybárčiť

Cieľom príspevku nebolo vyriešiť otázky súvisiace s problematikou vymedzovania
kolokvializmov v slovenčine, ale ponúknuť návrh na spôsob aplikácie tejto témy do
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didaktickej praxe. Prostredníctvom konkrétnych cvičení zameraných na používanie
kolokvializmov sme sa pokúsili pripraviť materiál, ktorý by mohol lektorovi poslúžiť ako
pomôcka a súčasne inšpirácia na tvorbu ďalších cvičení vo vyučovacom procese alebo
v rámci tvorby učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Poznámky
1

Všetky korpusové doklady a textový materiál prezentovaný v rámci jednotlivých cvičení sme získali zo
Slovenského národného korpusu (verzia prim-6.0-public-all obsahujúca 1 155 mil. tokenov z oblasti
publicistiky, odborných a umeleckých textov).
2

Vychádzame z kritérií pre jednotlivé referenčné úrovne (in Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
Učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, 2006).
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Resumé
Colloquialisms in teaching Slovak as a foreign language
Colloquialisms have a significant presence in everyday communication sphere, not only in
oral but verbal communication as well. It is therefore necessary to pay special attention to
the matter of colloquiality in teaching Slovak as a foreign language. In the paper we focus
on the linguistic approach to colloquiality in its wider and narrower sense and we provide
types of exercises that can develop receptive and productive language skills of students
whose level of proficiency in Slovak is B2 and higher.
Key words: colloquiality, colloquialisms, common spoken language, conversational style

KOLEKTÍV AUTOROV CĎV UK

METODIKA V ÝUČBY SLOVE NSKÉHO JAZYKA
AK O CUD ZIEHO JAZYKA V ÚJOP CĎV UK
Kolektív autorov Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov
CĎ V UK

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vystupuje ako

zahraničných študentov a krajanov z celého sveta. Výučba sa zakladá na báze dlhoročných

vzdelávacia inštitúcia poskytujúca široké portfólio vzdelávacích programov vedúcich

praktických skúseností vo vyučovaní cudzincov s ohľadom na ich špecifické potreby

k zvyšovaniu kompetencií a zručností so zameraním na profesijný a osobnostný rast.

v adaptačnom procese v SR a na medzikultúrne aspekty života v rôznych krajinách.

Poslaním centra je vytváranie a poskytovanie hodnoty v podobe odovzdávania vedomostí,

V súčasnosti je 87 až 92 % absolventov úspešne prijímaných na vysokoškolské štúdium

skúseností a precvičovania zručností. Neodmysliteľnou súčasťou Centra ďalšieho

v SR. Úspešnosť absolventov kurzov na vstupných a prijímacích testoch ukazuje, že

vzdelávania UK je Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu, ďalej ÚJOP, s pôsobnosťou od

predmetná štruktúra a náplň výučby je zodpovedajúca a pri dostatočnom študijnom

roku 1960, ktorý zastrešuje prípravný kurz slovenského jazyka pre zahraničných

nasadení študenta je predpokladom na jeho kvalitnú prípravu. V priebehu svojej existencie

uchádzačov o štúdium na vysokých školách na Slovensku. Jazyková a odborná príprava

ÚJOP pripravil na vysokoškolské štúdium vyše 11 000 študentov zo 130 krajín sveta. Popri

cudzincov a krajanov zabezpečuje výučbu slovenského jazyka a profilových predmetov pre

študijných programoch vydáva Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov vlastné
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učebné a študijné materiály a angažuje sa v oblasti tvorby metodiky výučby slovenčiny ako

precvičuje význam plnovýznamových slov, substantív, neskôr sa pridávajú adjektíva

cudzieho jazyka, ktorú predkladáme v nasledujúcom príspevku.

a ďalšie atribúty v správnom rode či tvorba otázok. Ak majú obrázky priradený názov
objektu alebo činnosti, môžeme cvičiť čítanie, správnu výslovnosť alebo schopnosť
zapamätania si sémantickej jednotky v spätosti s jej zvukovým stvárnením. Ilustrácia je

Metodika výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na úrovni A1 (začiatočník)

vynikajúca pre spojenie grafickej podoby slova a jeho významu; špeciálne pomáha

a A2 (lepší začiatočník)

študentom, s ktorými lektor nemá spoločný kontaktný jazyk.
Pre pestrosť, efektivitu výučby a pohodlie klienta striedame štyri jazykové

Pri analýze metodiky slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov sa

kompetencie – čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie s porozumením. Špeciálne pre

predovšetkým opierame o bohatú pedagogickú prax. Rozoberme si metódy výučby

začiatočníkov je strategicky dôležité meniť typ aktivity častejšie, aby sa predišlo psychickej

predovšetkým z praktického aspektu. V našej inštitúcii vyučujeme slovenský jazyk primárne

únave študenta a aby sa zabezpečila variabilita činností, a tým aj koncentrácia poslucháča.

cez slovenský jazyk. Na úrovniach A1 a A2 minimálne používame aj sprostredkovacie

Čo sa týka dvoch zásadných oblastí pri učení sa nového jazyka, primerane kladieme

jazyky, ktoré spresňujú význam hovoreného pre študenta. Pri výklade sa usiluje klient

dôraz na lexikálnu a gramatickú časť jazyka. Za primárne považujeme správny výber

pochopiť učivo zo situácie, obrázka, dramatizácie učiteľa a vysvetlenia opisom v slovenčine,

a rozsah lexiky v textoch, článkoch, komentároch k obrázkom a v cvičeniach v súlade

na ktoré používame čo najjednoduchší jazyk.

s jazykovou kompetenciou prijímateľa. Pre začiatočníkov je dôležité radenie tematiky

Názory na používanie sprostredkujúceho jazyka sa rôznia a my sa snažíme

počínajúc okruhmi: predstavovanie, rodina, bývanie, krajina, jedlá, cestovanie, štúdium

eliminovať doslovné prekladanie do známych jazykov študentov, napr. do angličtiny či

v kratších textoch alebo dialógoch. Je výhodou, ak sa v dialógoch už od začiatku objavujú

ruštiny. Najmä v začiatkoch výučby je prípustné využívať preklad do kontaktného jazyka

diferencované kontaktové frázy a formulky, lebo ich zafixovaním dokáže respondent učiaci

pre spresnenie, pre spätnú väzbu zo strany študenta, ktorý prostredníctvom neho vyjadruje,

sa cudzí jazyk vzbudiť pozornosť druhej osoby a nadviazať rozhovor, napr. Mám otázku.

čo pochopil z nášho slovenského výkladu, a umožňuje mu to na základe komparatívneho

Prepáčte, nerozumiem. Čo znamená ......?Ako sa to povie po slovensky? Hovorte pomaly,

princípu pochopiť gramatický alebo lexikálny jav zo slovenčiny.

nahlas, prosím. Neviem. Nič sa nestalo. Lektor by mal nenútene nabádať k samostatnej

V našej inštitúcii sa však stretávame s frekventantmi, pri práci s ktorými lektor nemá

produkcii výpovedí, zo začiatku prirodzene v ohraničenej forme.

k dispozícii žiadny kontaktný jazyk, a v tom prípade sa neoddeliteľnou súčasťou vyučovania

V zhode so zvolenými komunikačnými situáciami prispôsobujeme jednoduché

stáva práca s nonverbálnym obrázkovým materiálom, ktorý môže študentovi bez pomoci

gramatické (morfologické a syntaktické﴿ konštrukcie, ktoré niekde kombinujeme so

sprostredkujúceho jazyka objasniť sémantiku lexiky v príslušnom kontexte. Tento spôsob sa

zložitejšími, akýmisi sondami do vyšších úrovní, ktorých množstvo by nemalo prekračovať

veľmi osvedčil, pretože odľahčuje prácu na hodine a motivuje študentov k väčšej

isté limity, tak aby frekventanti nedostávali naraz príliš veľa nových stimulov. Principiálne

samostatnosti a tvorivosti v práci so slovnou zásobou a gramatikou. Výber obrázkov je

pri výbere slovnej zásoby vychádzame z konkrétnych potrieb komunikácie, vyberáme

relevantný, a preto by mali byť dostatočne vizuálne čitateľné, príťažlivé a komunikačne

neutrálne, ale pritom výstižné a funkčné jazykové jednotky, resp. často frekventované

akceptovateľné pre rozličné druhy kultúr. V počiatočnej fáze výučby je teda jedným z

lexémy v súlade so Spoločným európskym rámcom.

najdôležitejších komponentov grafické znázornenie, obrázok. Pomocou obrázkov sa
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Spomeňme napríklad tematiku stravovania, jedla a scénok v reštaurácii. Metodiku
štruktúrujeme takým spôsobom, aby umožňovala študentom získať dostatočné jazykové

si segmentálnych a suprasegmentálnych javov (výslovnosť, znelostná asimilácia, prízvuk,
intonácia) a sondy do slovenskej ortografie.

zručnosti v tejto oblasti. Učiaci si osvojujú jazykové javy takým postupom, že musia konať

V tejto súvislosti vzniká otázka, do akej miery je nutné gramatickú látku na

a riešiť danú situáciu za pomoci opisu obrázkov, návrhu vlastného jedálneho lístka, opisu

príkladoch v rozsahu ostatného morfologického a syntaktického učiva opakovať

receptov so známymi surovinami, tiež sa naučia vyriešiť problémovú úlohu v stravovacom

a upevňovať. Z metodického aspektu je vhodné dať študentom možnosť doplniť a prehĺbiť

zariadení a pod.

si vedomosti. Na to slúžia doplnkové články, jazykové hry, bájky, projektové úlohy, tajničky,

Do vyučovania zaraďujeme variabilné témy, ktoré sú otvorené, interaktívne, a preto

frazeologizmy, rozprávky (a ich dramatizácie), podnetné tvorivé cvičenia, slovenské ľudové

nezáleží na tom, z akej krajiny frekventant pochádza, spoločnú cestu rozhovoru si

i moderné piesne, využite technického vybavenia tried, jazykové laboratórium alebo e-

v multikulturálnom prostredí triedy možno vždy nájsť. Veľkou výhodou takýchto tém je

learningová forma výučby. Takýmto spôsobom sa kreatívno-zábavnou formou podporuje

pestrosť, aktuálnosť, modernosť, praktickosť, výstižnosť, prístupnosť, a teda možnosť

chuť do štúdia a napĺňa Komenského heslo – škola hrou. Relevantný je spôsob fixácie

efektívneho zužitkovania pre prijímateľov. Z toho vyplýva, že presvedčivosť vzniknutej

a prípadnej kontroly (sebakontroly) naučených jazykových javov a potrebných rečových

komunikačnej situácie je pre nás prioritou. Vo všeobecnosti téma musí byť študentom

zručností v opakovacích vyučovacích hodinách v systematickej forme s variabilnými

blízka, predstaviteľná a reálna, v akej sa v danej krajine môžu ocitnúť. Nemôžeme sa

cvičeniami (tvorba otázok a odpovedí, dopĺňanie sufixov, prepozícií, celých slov podľa

spoliehať iba na fantáziu učiaceho sa, ale brať do úvahy jeho skúsenostný komplex

kontextu, kde sa ideálne spája lexikálna rovina s gramatickou a iné). Využívame

a pragmatické využitie slovenčiny do budúcnosti.

prepracované dotazníky na zisťovanie nadobudnutých jazykových zručností, ktoré nielenže

Pokiaľ ide o ďalšiu rovinu jazyka, rozsah a výber gramatiky, problematika výučby
slovenčiny ako cudzieho jazyka z gramatického aspektu bola kvalitne riešená a systematicky

umožnia ohodnotiť, čo sa študent naučil, ale tiež nimi zopakujeme tematické okruhy,
precvičíme dialógy.

podaná už priekopníkmi T. Dratvom a V. Buznovou v učebnici Slovenčina pre cudzincov.
Kolektív lektorov Jazykovej a odbornej prípravy vo všeobecnosti nadväzuje na túto tradíciu
v aktuálne používanej učebnici Hovor so mnou po slovensky! – úroveň A od A.

Metodika výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na úrovni B1 (mierne

Zebegneyovej, A. Puzderovej a B. Bakovej, obzvlášť čo sa týka postupnosti gramatických

pokročilí), B2 (stredne pokročilí) a pokročilí (C1)

javov. Pri prezentácii používame systémovú gramatiku vo forme prehľadných tabuliek
a signálovú gramatiku, vyznačenú v texte graficky (farebne, iným typom písma),

Vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka s cieľom dosiahnutia úrovne B1, B2 sa

kde upovedomíme prijímateľa na jej konkrétne využitie v textoch či dialógoch.

kontinuálne nadväzuje na nadobudnuté lingvistické a sociolingvistické kompetencie úrovní

Z dlhoročných požiadaviek učiteľov ÚJOPu, vzhľadom na nadväznosť jazykovej a odbornej

A1 a A2 tak, ako sú prezentované a štruktúrované v učebnici Hovorme spolu po slovensky! –

prípravy, sme zaradili do úrovne A1, A2 aj prebratie genitívu singuláru a deverbatív

úroveň A. Základnou študijnou literatúrou sú učebné materiály slovenčiny ako cudzieho

v úvodných lekciách. Výhodou metódy lektorov je jej vysoká miera komunikatívnosti, tzn.

jazyka Hovorme spolu po slovensky!, úroveň B od autoriek A. Bortlíkovej, E. Maierovej a J.

má na zreteli prvoradý cieľ komunikácie, a nielen nácvik gramatického javu, ktorý je v nej

Navrátilovej. Úroveň pokročilý zatiaľ čiastočne pokrýva učebnica Naše dedičstvo od

prezentovaný. Novinkou oproti staršej metodike (Dratva – Buznová) je názorné osvojovanie

kolektívu autorov Jazykovej a odbornej prípravy.
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Cieľom výučby je dosiahnutie definovanej úrovne každého frekventanta pri

Dôležitú úlohu zohráva kontextualizácia jazykových jednotiek. Klasickou metódou

vyváženosti prepojenia jazykovej teórie s rečovou praxou. Vzhľadom na fakt, že

je práca s textom či audiotextom, vytváranie čo najreálnejších komunikačných situácií.

frekventanti sa nachádzajú v novom jazykovom a kultúrnom prostredí, ktorého súčasťou je

Svoju úlohu zohráva aj vizualizácia prvkov jazyka prostredníctvom práce so slovníkmi,

aj výučba jazyka, je dôležité dosiahnuť čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie komunikatívne

periodickou tlačou, autentickými materiálmi a pod. Veľmi efektívna je práca s modernou

kompetencie frekventantov na danej úrovni a umožniť im tak lingvistickú

didaktickou technikou i s internetom, samozrejme na slovenských webových stránkach.

a sociolingvistickú orientáciu v reálnych komunikatívnych situáciách. Nie však na úkor

Využitie interaktívnych metód umožňuje komplexné osvojenie si jazykových jednotiek

zanedbania systematických gramatických kompetencií perspektívne zabezpečujúcich kvalitu

v rozmanitom jazykovom kontexte. Pri adaptácii sa na jazykové a kultúrne prostredie je

jazykového prejavu.

nevyhnutná aj etnokultúrna prezentácia jazyka a reálií.

Metodika výučby na úrovni B nadväzuje na princíp úrovne A – výber a spracovanie

Výsledkom snaženia teda má byť zvládnutie gramatického systému jazyka, osvojenie

tém a gramatických javov zohľadňuje hľadisko frekventovanosti daného javu v jazyku.

si slovnej zásoby a naplnenie receptívnych i produktívnych zručností na danej úrovni,

Prezentácie predovšetkým gramatických javov a tematicko-lexikálnych okruhov umožňuje

schopnosť orientovať sa v texte, rozumieť prečítanému a počutému, zvládať komunikačné

cyklické vrstvenie jednotlivých lingvistických kompetencií. Prakticky sa opierame o získané

situácie i interakciu pri rozhovore a diskusii na určitú tému a formulovať písomné prejavy.

znalosti použitia pádov pri výučbe singuláru, teda o nadobudnuté základné pochopenie

To všetko pri minimalizácii chýb, ktorých charakter závisí od pôvodu a ostatných

vzťahov a významov výpovede, čo umožňuje výučbu plurálu konkrétneho pádu za aktívnej

cudzojazyčných zručností frekventanta, teda získavanie lingvistických a sociolingvistických

participácie frekventantov. Zároveň sa na tejto úrovni pochopenia pridávajú ďalšie

kompetencií a nadobudnutie určitého stupňa jazykového povedomia.

významové roviny konštrukcií a vzťahov. Uvedený princíp vedie ku kvantitatívne

Na pokročilej úrovni sa využívajú metódy typické pre jazykové vzdelávanie: dialógy,

i kvalitatívne vyššiemu stupňu schopnosti jazykovej recepcie i produkcie, dosiahnutiu vyššej

diskusie, situačné, inscenačné a kognitívne metódy. Pri skupinovej práci a práci vo

variabilnosti jazykového prejavu.

dvojiciach je vhodné kombinovať neslovanských študentov so slovanskými – vytvára sa

Pri výučbe rešpektujeme rozvoj receptívnych a produktívnych zručností. Charakter

tímové povedomie a základy spolupráce. Komunikačné jazykové stratégie výučby

jednotlivých cvičení a úloh počas vyučovania umožňuje interaktívnu spoluprácu „učiteľ

slovenčiny na pokročilej jazykovej úrovni sa zameriavajú na samostatnú produktívnu

a žiak“ ako partnerov pri dosahovaní spoločného cieľa. Rešpektujeme postup precvičovania

činnosť študenta/klienta – najmä na precvičovanie schopnosti: spracovať správy

konkrétneho učiva od ľahšieho k ťažšiemu. Tým sú rámcovo dané naše kardinálne metódy

a informácie z audiovizuálnych médií pokrývajúce rôzne oblasti spoločenského života/

výučby, v ktorých je predovšetkým dôležitý kreatívny prínos vyučujúceho i učiaceho sa.

profesionálneho zamerania študenta/klienta, vytvárať postoje, obhájiť svoje názory

Pri prezentácii gramatického systému jazyka používame deduktívnu metódu.

vhodným argumentovaním, rozumieť druhotnému významu publicistických článkov

Princípom osvojovania si gramatických kompetencií je aktívne odvodzovanie daných javov

a literárnych textov, rozumieť odborným textom, pripraviť prezentácie a projekty pomocou

frekventantmi pomocou špeciálnych vstupných textov a cvičení. Jednotlivé gramatické javy

informačno-komunikačných technológií (v rámci svojho profesionálneho zamerania),

sú následne precvičované a cielene implementované do textov a komunikačných úloh.

prekladať/tlmočiť zo/do slovenčiny.

Takýto postup je dôležitý pre celkové pochopenie, nielen memorovanie jednotlivých javov
gramatického systému.
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Na pokročilej úrovni študenti/klienti získajú dostatočnú slovnú zásobu na to, aby
vedeli samostatne pracovať s rôznymi typmi textov a slovníkov. Témy a úlohy zahŕňajú

reálne dorozumievacie situácie, vyjadrovanie činností s podporou argumentácie. Diferencuje

Odborná príprava zahraničných študentov je veľmi špecifická a odlišuje sa od

sa formálna a neformálna komunikácia, študenti získavajú vedomosti o jednotlivých štýloch

prípravy jazykovej nielen obsahom či rozsahom učiva alebo metodikou. Zatiaľ čo cieľom

a aplikujú ich v praxi – píšu eseje, recenzie, pripravujú si prezentácie, rozlišujú spisovné

jazykovej prípravy je dosiahnuť požadovaný stupeň a úroveň jazykovej kompetencie

a nespisovné formy jazyka. Zážitková metóda na pokročilej jazykovej úrovni je založená na

študenta, v prípade odbornej výučby a prípravy ide o to, aby zvládol v danom jazyku

exkurziách, výstavách, filmoch a divadelných predstaveniach. Dôležitou úlohou lektora je

konkrétny odborný predmet – a to z viacerých hľadísk.

sprostredkovať svojim študentom/klientom čo najviac informácií zo súčasnej slovenskej

Samotné vyučovanie odborných predmetov môžeme rozčleniť do troch časovo-

spoločnosti a z jej histórie, posunúť im zdroje ďalších informácií (aj z oblasti ich

obsahových pásiem. Prvú tvorí vyučovanie odbornej terminológie, trvá niekoľko týždňov až

profesionálneho zamerania) a stať sa koordinátorom spracovania týchto informácií

mesiacov v závislosti od odborného predmetu. Cieľom terminologického úvodu je pochopiť

v slovenskom jazyku.

a osvojiť si najčastejšie sa vyskytujúce pojmy a slovné spojenia, ktoré tvoria vstupnú slovnú
zásobu daného predmetu a ich použitie v jednoduchých vetách (napr. v matematike –
matematické operácie, čísla a symboly, v chémii – chemické názvoslovie prvkov a zlúčenín,

Špecifiká a metódy odbornej prípravy zahraničných študentov

v geografii – práca s mapou). Tu je nutné poznamenať, že metódy výučby jednotlivých
odborných predmetov sa výrazne líšia, sú predmety založené na verbálnom osvojovaní

Cieľom 10-mesačnej jazykovej a odbornej prípravy je, aby zahraniční študenti

poznatkov, na ktorých práca s textom, a tým aj s jazykom, je od začiatku nevyhnutná

získali jazykové kompetencie na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na vysoké školy,

a ťažká, napr. história, náuka o spoločnosti. Špecifikom predmetu história je najmä

aby boli schopní komunikovať v odbore, porozumieť a zaznamenať si prednášku, čítať

gramatický minulý čas, veľa nových adjektív, časové súvislosti a datovanie, iné

odbornú literatúru v slovenskom jazyku.

vyslovovanie názvov inak známych geografických lokalít, prípadne historických periód,

Odborná príprava je diferencovaná podľa študijných odborov, v ktorých sa vyučujú
nasledovné profilové odborné predmety:

mien osobností. Vo výhode sú predmety, kde sa môžeme oprieť o matematické vyjadrenia,
symboliku, prípadne grafické znázornenia. V súlade s cieľom tejto fázy prípravy sú

•

medicínsko-biologické odbory – biológia, chémia, fyzika;

z odborných predmetov vypracované učebné texty prispôsobené počiatočnej jazykovej

•

technické odbory – matematika, fyzika, chémia, informatika, deskriptívna geometria;

úrovni študentov. Spoločnou snahou je posunúť jazykové zručnosti študenta do roviny

•

prírodovedné odbory – biológia, chémia, geografia, matematika;

odborného vyjadrovania. V tejto fáze výučby sa najviac prejavuje nesúlad medzi

•

ekonomické odbory – matematika, úvod do ekonómie;

používanými gramatickými formami odborného jazyka a osvedčenou postupnosťou ich

•

humanitné a umelecké odbory – dejepis, náuka o spoločnosti/dejiny umenia.

preberania na hodinách slovenského jazyka. Ide napríklad o formy genitívu, deverbatíva, o

Výučba odborných predmetov nastupuje po 5-týždňovom intenzívnom jazykovom

pasívne tvary a podobne, s ktorými sa študenti oveľa skôr stretávajú na vyučovaní

kurze. Počty vyučovacích hodín odborných predmetov v zimnom semestri sú nižšie oproti

odborného predmetu ako na hodinách slovenského jazyka. Východisko nie je

slovenskému jazyku, v letnom semestri sa zvyšujú v opačnom pomere ku slovenskému

v zjednodušovaní a deformovaní jazykových foriem, ale v pochopení gramatickej

jazyku.

a lexikálnej podstaty slov a ich funkcie v kontexte.
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Druhú fázu tvorí vyučovanie odborného predmetu v rozsahu gymnaziálneho učiva

Výučba cudzincov v slovenčine – všeobecné postrehy z oblasti humanitných predmetov

podľa požiadaviek jednotlivých vysokých škôl a ich fakúlt, na ktoré sa naši študenti
pripravujú. Postupne s rozvojom jazykových zručností sa menia metódy výučby, ktoré

V rámci odbornej prípravy sa zameriavame na profilové odborné predmety z oblasti

zvyšujú nároky na jazykové vyjadrovanie sa v odbore. Táto časť je nosnou počas celej

humanitných vied vyžadované na prijímacích skúškach na rôznych typoch vysokých škôl

odbornej prípravy a končí sa záverečnými skúškami.

a fakúlt s týmto zameraním. Sú to predmety: dejepis a náuka o spoločnosti. Základom

Tretiu rekapitulačnú fázu tvorí intenzívna príprava na prijímacie pohovory, vypĺňa

koncepcie prípravy je tiež poskytnutie základov pre začiatky štúdia na vysokej škole, nejde

čas medzi záverečnými skúškami a prijímacími pohovormi. Pozornosť výučby sa sústreďuje

len o konkrétne kritériá na prijímacie pohovory, hoci tie sú prioritou. Vo všeobecnosti

na opakovanie a utriedenie získaných odborných poznatkov. Všeobecne sa zvyšuje nárok na

možno konštatovať, že v prípade odbornej prípravy zahraničných študentov ide o komplex

jazykové vyjadrovanie, samostatnú prácu v odbore, stúpa rozsah aj komplikovanosť cvičení,

neraz osobitých pedagogicko-metodických aktivít a činností. Ide o dlhodobý proces,

popisov situácií a máp, obrázkov, testových úloh. V priebehu hlavnej časti prípravy sa

v ktorom musíme zohľadňovať a riešiť viaceré danosti a špecifiká.

aplikujú viaceré druhy testov, úloh a cvičení, ktoré študent musí zvládnuť. Toto všetko tvorí

Načrtnime si teda niektoré z nich. Základom je úspešné „zostavenie“ študijnej

nosnú časť celej odbornej prípravy. Cieľom je špecifikácia a zacielenie študentov na

skupiny. Študenti si vyberajú alebo majú priznané štipendiá na určité odbory na konkrétnych

konkrétne prijímacie konania.

vysokých školách. Niektoré odbory je možné študovať na viacerých školách či fakultách,

V odbornej príprave zahraničných študentov sa prispôsobujeme mnohým
podmienkam, z ktorých kľúčovými sú nové jazykové a kultúrne prostredie pre študentov,

avšak z hľadiska požiadaviek na prijímacie pohovory školy nemajú úplne rovnaké kritériá
alebo náplň prijímacích pohovorov.

skladba študijnej skupiny (študenti z rôznych krajín) a požiadavky jednotlivých fakúlt. Pri

Konkrétne v humanitnej skupine s humanitne a spoločenskovedne orientovanými

tejto práci si vyberáme a volíme najúčinnejšie metodické postupy, ktoré zohľadňujú rôznu

odbormi sú obyčajne študenti, ktorých odborové zameranie je veľmi rôznorodé – od práva,

vedomostnú, intelektuálnu a jazykovú úroveň študentov, ich rôzne kultúrne a pracovné

politológie, európskych štúdií, žurnalistiky, lingvistiky, etnografie, psychológie, pedagogiky

návyky. Používame široké spektrum názorných učebných pomôcok a modernú didaktickú

po teológiu či umenie. Pri takomto spektre je potrebné zohľadniť nielen požiadavky

techniku, vytvárame si vlastné učebné materiály – odborné texty s cvičeniami, prezentácie,

vysokých škôl, ale aj to, ako v skupine tieto požiadavky zladiť tak, aby všetci študenti

pracovné listy a testy.

získali to podstatné, čo pre prípravu na svoj konkrétny odbor potrebujú. Príprava sa

Príprava zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium je súbežne jazykové
a odborné vzdelávanie a zároveň je prienikom jazykového a odborného vzdelávania, čo
potvrdzuje jej jedinečnosť.

každoročne obmieňa – je daná novými študentmi, inými odbormi a kritériami, ktoré sa tiež
na školách menia.
Jazyková náročnosť a špecifickosť humanitne orientovaných predmetov má potrebu
osobitej formy prístupu a metodiky. Pri humanitných a spoločenských vedách ide
o predmety, ktoré vyžadujú viac samostatnej práce študenta, viac svedomitosti pri práci
s textom, aj väčšiu náročnosť pri prejave a komunikácii. Humanitné predmety sú
„rozprávacie“ – skrátka študent musí zvládnuť väčšie množstvo textu, ktorý má svoje
osobitosti a viac sa od neho očakáva i v komunikačnej a naratívnej rovine prejavu. V textoch
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sa často popri náročnejšej gramatike a množstve odborných termínov objavujú historizmy
a citáty, letopočty, cudzie mená a názvy miest, krajín, riek a pod. Tu sa výraznejšie ako

• jasnosť a primeranosť učebného textu, cvičení a testov i terminológie – jazyková,
obsahová, ich pochopenie študentom a jeho schopnosť reprodukcie;

v iných odboroch prejavujú jazykové rozdiely medzi študentmi v skupine. Pedagóg musí

• funkčnosť textu, úloh, testov a pomôcok (mapky, obrázky a pod.);

tieto fakty zohľadňovať – snažiť sa vytvoriť texty, ktoré sú študenti schopní zvládnuť pri

• efektívnosť a úmernosť – úloh, otázky a testov či domácich úloh a cvičení;

dodržaní úrovne požadovaných vedomostí podľa kritérií fakúlt. Aj preto si pedagogické

• informačná vyváženosť a obsažnosť textov a podkladov;

a metodické podklady, texty skrípt, cvičenia, úlohy a testy vypracúvame v rámci našej

• schopnosť rovnako vnímať grafické zobrazenia, mapky, symboly a vedieť s nimi

inštitúcie.

pracovať.

Jazyková rozdielnosť tvorí ďalšiu rovinu, s ktorou treba pri práci počítať. Skupina je

V rámci výučby humanitných predmetov využívame, z dôvodu vyššie zmieneného,

vždy jazykovo rôznorodá, to znamená, že má rôznu úroveň znalosti slovenčiny, ako aj

vlastné učebné podklady, ktoré si pripravujeme: odborné texty s adaptabilnými cvičeniami,

odlišnú úroveň jazykovej vybavenosti (komunikatívna slovenčina verzus naučená). Niektorí

opakovacie cvičenia, úlohy a zadania, výučbové i opakovacie prezentácie, pracovné zošity,

študenti sú na úrovni A1/A2, iní dosahujú bezproblémovo úroveň C. Pri príprave textov,

testy. Používame aj odborné časopisy a periodiká, odporúčanú odbornú literatúru, a pre

cvičení, testov či úloh zohľadňujeme jazykovú vybavenosť študentov. Ak sú rôzne úrovne,

osobitné potreby študentov vyhľadávame vzhľadom na ich odlišné zameranie viaceré

znamená to aj variabilitu textov a cvičení.

materiály aj na odborných webstránkach, v knižniciach a fakultách. Pri výučbe používame

Odborná úroveň, znalosti, vedomosti a informácie, tieto ukazovatele sa prejavia
takmer okamžite po začatí odbornej výučby. Sú študenti, ktorí nikdy neštudovali a nečítali

denne názorné učebné pomôcky a modernú didaktickú techniku, časté sú rôzne formy
názorného vyučovania, návštevy múzeí, exkurzie a poznávacie výlety, kvízy.

napríklad o histórii Slovenska, iní majú naopak celkom slušné informácie alebo aj
vedomosti o Slovensku. Podobne je to s úrovňou a s rozsahom požadovaných vedomostí,
prípadne zameraním informácií: iný obsah a rozsah učiva potrebuje adept štúdia histórie, iný

Zhrnutie

budúci politológ. Pedagóg musí zvládnuť prípravu viacerých úrovní v skupine i odborných
vedomostných rozdielov.

V Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov CĎV UK vyučujeme

Stretávame sa s kultúrnymi odlišnosťami študentov, majú v sebe zakódované

slovenčinu ako ďalší jazyk podľa kritérií Spoločného európskeho referenčného rámca pre

špecifické znaky svojej kultúry. Tieto fakty musíme tiež zohľadniť kvôli práci v skupine,

jazyky. Na zásadnom komunikačnom princípe sú postavené metódy a vlastné učebné

koexistencii študentov a tiež pri výučbe.

materiály. Vo výučbe slovenčiny ako ďalšieho jazyka postupujeme od receptívnej metódy

Pri komunikácii a interakcii treba usúvzťažniť viacero faktorov. Podnietiť záujem

k reproduktívnej a následne k tvorivej. Cieľom výučby jazyka je samostatný výstup študenta

o učivo a napomôcť jeho zvládnutiu, monitorovať, ako je vnímané, rešpektovať vplyvy

v ústnej aj písomnej forme. Na hodinách slovenčiny poskytujeme účastníkom

kultúry študentov, snažiť sa o tímového ducha a prepojiť študentov k lepšej komunikácii, ale

prostredníctvom striedania rôznych aktivít a úloh dostatočné množstvo príležitostí na

aj k vzájomnej pomoci, a to aj mimo výučby.

samostatnú aktívnu činnosť. V procese osvojovania si jazykových kompetencií často

Pri výučbe i tvorbe textov a podkladov všeobecne sledujeme viacero hľadísk – jazyk,
odbornosť, informačnú správnosť a vizuálnu stránku:
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využívame výkladovo-ilustratívnu a výkladovo-problémovú metódu.

V rámci jednotlivých vyučovacích hodín si účastníci precvičujú všetky jazykové
zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. Strieda sa individuálna práca, práca vo
dvojiciach, skupinová práca a frontálna práca. Medzi najčastejšie používané metodické
formy intenzívneho jazykového kurzu patria výkladové (opis, rozprávanie), dialogické
(rozhovor, diskusia), demonštračné (vlastné obrazové materiály) a formy samostatnej práce
študentov (problémové úlohy, projektové úlohy).
Metódy a úlohy sú postavené tak, aby účastníka viedli k praktickej aplikácii
jazykových vedomostí a k samostatnej tvorivej činnosti. Popri rozvíjaní sociolingvistickej
kompetencie účastníci majú možnosť získať a rozvíjať aj interkultúrnu kompetenciu.
Metódami hodnotenia sú priebežné testovanie, písomnou a ústnou formou,
z prebraného gramatického a lexikálneho učiva, pričom sa berie do úvahy aj študentova
sociolingvistická kompetencia (schopnosť aktívneho využitia naučených jazykových
vedomostí v praxi), záverečné hodnotenie – výstupný lexikálno-gramatický test s povinnou
tvorivou úlohou (kompozícia, list).
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v ÚJOPe existuje špecifická metodika, ktorá sa
opiera o moderné a kreatívne postupy výučby. Inštitúcia môže byť cenným zdrojom pre
nové teoretické poznatky a didaktické postupy vo výučbe cudzích jazykov a vďaka svojej
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti môže nemalou mierou prispieť ku komunikácii
v odborných kruhoch.

Resumé
Methodology of the Slovak language as a foreign language in ÚJOP CĎV UK
The study deals with methodology of teaching Slovak as a foreign language – from
Beginner level to Advanced level. Teaching methods in Language and Preparatory Studies
for Foreign Nationals and Compatriots in Centre for Continuing Education UK in Bratislava
are based on the most effective communicative strategies and specific aspects of the
classwork/teaching. We go upon the practical experience with teaching of Slovak language
and vocational subjects in the heterogenic groups of Slavic and non-Slavic. The great
advantage for them is to learn the second language in the natural environment in Slovakia.
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Apart from that we analyzed the preparatory studies and the methodology of teaching in
other subjects. We aimed at sufficient language acquisition to enable foreign students not
only communicate in the new surroundings and also to acquire specialized knowledge which
is focused for their future university studies.
Key words: foreign language, vocational subject, communication, competence, method

ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ

SLO VENČINA AK O CUDZÍ JAZYK
PRE ZAHRANIČNÝCH V YSOK OŠK OLSKÝCH
ŠTUDENTOV V RÁ MCI PRO GRA MU ERASMUS
Ľudmila Liptáková
Prešovská univerzita v Prešove

V príspevku predstavíme výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka na Pedagogickej

akademického roka 2005/2006, bolo prichádzajúcim zahraničným študentom ponúkané

fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Stručne pripomenieme jej mladú históriu

štúdium slovenčiny. Študijný predmet Basic Slovak1 sa stal kmeňovou súčasťou študijného

a zameriame sa na charakteristiku lingvodidaktických východísk a aktuálneho edukačného

modulu Teacher Training na Pedagogickej fakulte PU, ale zároveň je ponúkaný aj

programu výučby zahraničných študentov – začiatočníkov.

študentom ďalších študijných modulov na ostatných fakultách Prešovskej univerzity.

Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty PU sa profilovo

V súvislosti so záujmom zahraničných študentov o štúdium slovenčiny a takisto s nárastom

orientuje na slovakistickú a didaktickú prípravu budúcich učiteľov materinského jazyka

počtu študentov prichádzajúcich na Prešovskú univerzitu v rámci programu Erasmus sa

v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Potreba venovať sa didaktike slovenčiny ako

realizovali aj intenzívne trojtýždňové kurzy slovenčiny (EILC – Erasmus Intensive

cudzieho jazyka vznikla v súvislosti s realizovaním študentských mobilít v rámci programu

Language Course), ktoré záujemcovia absolvovali pred začiatkom svojho štúdia na

Erasmus. Od začiatku realizácie programu Erasmus na Prešovskej univerzite, t. j. od

Slovensku. Doteraz sa na Prešovskej univerzite uskutočnili štyri projekty EILC (v rokoch
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2008, 2009, 2010, 2013) a zúčastnili sa na nich aj zahraniční študenti, ktorí potom

slovenčiny ako cudzieho jazyka má opierať. V aplikačnej rovine na túto prácu nadväzuje

pokračovali v štúdiu na iných vysokých školách na Slovensku. Projekty EILC zahŕňali

Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk (Pekarovičová et al., 2007), ktorý je

jednak jazykovú prípravu študentov, ale aj spoznávanie kultúry a histórie Slovenska,

modelom prípravy edukačných programov pre rôzne podmienky jazykového vzdelávania

konkrétne regiónov východného Slovenska.

cudzincov. Vďaka kolektívu autorov z bratislavského centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Vzhľadom na jazykový pôvod študentov programu Erasmus, ktorí prichádzajú

Studia Academica Slovaca je možné pri výučbe zahraničných študentov využívať

študovať na Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity i na ostatné fakulty univerzity, sa

učebnicový súbor Krížom-krážom, a to pre referenčné úrovne A1, A2, B1 (Kamenárová et

študijný predmet Basic Slovak vyprofiloval ako semestrová jazyková príprava

al., 2007, 2009, 2011).

neslovanských študentov na úrovni začiatočníkov2. Cieľom predmetu je získanie základných

Významným zdrojom teoretických a empirických východísk vyučovania

komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho

nematerinského jazyka aj pre slovenský kontext sú práce českých didaktičiek (Čechová,

referenčného rámca pre jazyky (2006). Na základe bilaterálnych dohôd Prešovskej

2012; Hádková, 2010; Šindelářová, 2008; Hádková et al., 2005). Pre výučbu slovenčiny ako

univerzity v rámci študentských mobilít programu Erasmus absolvovalo doteraz štúdium

cudzieho jazyka je inšpiratívny detailný opis češtiny podľa SERR, a to tak v rámci

slovenského jazyka niekoľko desiatok študentov z Belgicka, Portugalska, Španielska,

jednotlivých rečových kompetencií (lexikálna, gramatická, sémantická, fonologická,

Talianska, Grécka, Maďarska, Turecka, Nórska, Fínska a Francúzska. Je potešiteľný

ortografická, ortoepická), ako aj v rámci tzv. sociolingvistickej a širšie sociokultúrnej

pravidelný záujem študentov o štúdium slovenčiny, ktorý súvisí najmä s potrebou získať

kompetencie (Šindelářová, 2008). Česká didaktika nematerinského jazyka pracuje

základy komunikačných zručností v jazyku hostiteľskej krajiny, predovšetkým v situáciách

s dôležitým pojmom index vzdialenosti medzi východiskovým a cieľovým jazykom, ktorý

bežnej komunikácie. Viacerí študenti prejavujú záujem o štúdium základov slovenčiny aj

treba zohľadňovať pri diferencovaní obsahu a procesu výučby.

z odborných či profesionálnych dôvodov. Napríklad v rámci študijného modulu Teacher

Pre teóriu a prax vyučovania slovenčiny ako nematerinského jazyka je inšpiratívna

Training študenti absolvujú edukačnú prax v slovenských materských a základných školách,

i lingvodidaktická aplikácia teórie modelovania rečovej činnosti (Hádková, 2010; autorka

kde potrebujú základné zručnosti v školskej komunikácii v slovenčine. Obsah študijného

vychádza z lingvistických prác J. Kořenského a kol.), ktorá prináša modelovanie

predmetu Basic Slovak a jednotlivých vyučovacích lekcií sa preto modifikuje podľa potrieb

jednotlivých parametrov komunikačného aktu so špecifickým edukačným zacielením.

študentov pri ovládaní cieľového jazyka.

Analytický aparát uchopenia procesu vyučovania cieľového jazyka zahŕňa také prvky

Pri projektovaní obsahu a procesu výučby slovenčiny pre zahraničných študentov

komunikačného procesu ako podávateľ a príjemca, smer komunikácie, komunikačné kanály,

vychádzame okrem Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (2006, ďalej

obsah komunikácie, vyjadrovacie prostriedky, zámer a efekt komunikácie, komunikačný

SERR) z teórie a výskumov didaktiky nematerinského jazyka, a to najmä zo slovenských

kontext a spoločenská situácia súvisiaca s edukáciou. Takýto metodologický aparát

a českých zdrojov. Koncepčným východiskom edukačnej aplikácie didaktiky slovenčiny ako

umožňuje pomerne presne modelovať koncepčné otázky vyučovania cudzieho jazyka:

cudzieho jazyka sú predovšetkým práce J. Pekarovičovej (2004, 2007) a jej

1. Kto sa chce naučiť komunikovať v cieľovom jazyku. 2. Čo konkrétne sa chce naučiť. 3.

spolupracovníkov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Monografia

Kde chce tento cieľ dosiahnuť. 4. Kto bude záujemcu o cieľový jazyk vyučovať. 5. Aké

J. Pekarovičovej Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky (2004)

študijné texty, materiály a pomôcky sa pritom budú využívať. 6. Ako bude dosiahnutá

prináša objasnenie symbiózy lingvistických a didaktických princípov, o ktoré sa vyučovanie

úroveň overovaná a štandardizovaná (ibid., s. 80 – 81).
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Česká didaktika cudzieho jazyka rozpracúva i možnosti aplikácie princípov
kognitívnej lingvistiky, keď práve komplexnosť chápania jazyka ako súčasti ľudskej
kognície umožňuje hľadať odpovede na otázky teórie a praxe výučby cudzieho či
nematerinského jazyka (ibid., s. 60 – 67). Ide najmä o proces formovania jazykového obrazu
sveta učiaceho sa v cieľovom jazyku, keď predpokladom efektívnosti tohto procesu je
reflektovanie vstupného stavu jazykového obrazu sveta v materinskom jazyku študenta

b) podľa úrovne doterajšieho ovládania slovenčiny (napríklad podľa toho, či študenti už
absolvovali intenzívny kurz slovenčiny),
c) podľa potrieb používania cieľového jazyka (či ide len o bežnú komunikáciu alebo aj
o odbornú komunikáciu),
d) podľa charakteru študijného odboru študentov (napr. či ide o študentov filologického
alebo nefilologického smeru).

(ibid., s. 217). Pri vymedzovaní vzdialenosti medzi východiskovým a cieľovým jazykom ide

Rámcovo je každá vyučovacia lekcia štruktúrovaná podľa zvolenej komunikačnej

jednak o typologickú charakteristiku jazykov, ale aj o vzťah sociálnych a komunikačných

situácie, nacvičovaných komunikačných zručností, osvojovanej lexiky a gramatiky, príp.

noriem, ktoré ovplyvňujú rečové správanie hovoriacich v oboch jazykoch. Ak sa jazyk

získavania sociokultúrnej kompetencie. Vzhľadom na neslovanský pôvod študentov sa ako

chápe ako súčasť kognície, môžu sa rozdiely vo výučbe cudzieho jazyka vysvetľovať

mediačný jazyk výučby používa angličtina. Osvojovanie si jazykových noriem slovenčiny

okolnosťami vyrovnávania východiskového stavu jazykového obrazu sveta a jeho premeny

nie je cieľom, ale prostriedkom získania základných komunikačných zručností na

na konci výučby (ibid.).

referenčnej úrovni A1. Ide o komunikačné zručnosti v rámci interpersonálnej (hovorenie,

Významné podnety pre didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka poskytujú

počúvanie), prezentačnej (hovorenie, písanie) a interpretačnej (počúvanie, čítanie) modality

výskumy osvojovania si češtiny M. Čechovej (2012). Ide napríklad o odporúčania pri

komunikácie (podľa ACTFL Performance Descriptors for Language Learners, 2012). Vo

systémovom osvojovaní si slovnej zásoby podľa sémantických polí alebo podľa

výučbe preferujeme metodiku interaktívneho charakteru, a to jazykové a komunikačné

slovotvorných hniezd (ibid., s. 231). Aj naša vlastná skúsenosť z výučby zahraničných

cvičenia, rolové dialógy, súbory audionahrávok a výzvovo-otázkových podnetov na

študentov potvrdzuje nápomocnú funkciu vzťahu slovotvornej motivácie pri osvojovaní si

porozumenie textu, pojmové mapovanie, cinquain, jazykové hry, e-learningové cvičenia

produkčnej i recepčnej slovnej zásoby, a to na základe kognitívnych procesov komparácie

a testy, prácu s interaktívnou tabuľou atď.

a inferencie. Ďalšími podnetmi pri efektívnejšom osvojovaní si slovenčiny ako cieľového
jazyka sú odporúčania zamerať sa na produktívne typy flexie, na produktívne slovotvorné
postupy, na internacionálnu zložku slovnej zásoby atď. (ibid.). Ako hlavná požiadavka
výučby sa formuluje dosiahnutie zrozumiteľnosti prejavu a pochopenia zmyslu
produkovaného i recipovaného textu u študenta cudzinca (ibid.).
V nasledujúcej časti predstavíme cieľové, obsahové a procesové zameranie
semestrovej výučby zahraničných študentov začiatočníkov na Pedagogickej fakulte PU.
Pri projektovaní edukačného kurzu sa opierame o vyššie uvedené teoretické východiská

Základné cieľové a obsahové oblasti výučby:
1. Slovenčina ako cudzí jazyk. Stručná genetická, typologická a morfologická
charakteristika slovenčiny.
2. Komunikačné situácie: nadväzovanie kontaktu, neformálna konverzácia, formálny
dialóg s cieľom požiadať o informáciu alebo ju získať, orientácia v priestore, univerzita,
nakupovanie, reštaurácia, telefonovanie atď.
3. Hovorená interakcia:

a o vlastné skúsenosti z výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Obsah a rozsah učiva, ako

Základné konverzačné rituály a komunikačné zámery – pozdravy, zoznamovanie sa,

aj metodiku výučby konkretizujeme vždy na začiatku semestra:

nadviazanie kontaktu, prosba, otázka, získanie informácie, poskytnutie informácie atď.

a) podľa indexu vzdialenosti východiskového a cieľového jazyka účastníkov predmetu,
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4. Hovorená produkcia:

Sformulovanie základnej informácie o sebe, svojej krajine, meste a pod. Osvojenie si
základných pravidiel slovenskej výslovnosti.
5. Počúvanie s porozumením:

V rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka je pre Katedru komunikačnej
a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty PU okrem jazykovej prípravy zahraničných
študentov veľkou výzvou rozšírenie prípravy učiteľov v predprimárnom a primárnom

Identifikovanie komunikačného zámeru a kľúčových informácií v jednoduchom texte.

vzdelávaní aj o didaktickú prípravu na výučbu slovenčiny ako nematerinského jazyka, a to

Vyvodzovanie základných textových súvislostí.

tak vo vzťahu k edukácii žiakov z národných a etnických menšín, ako aj k edukácii žiakov

6. Čítanie s porozumením:

cudzincov.

Primerané zvládnutie techniky čítania v slovenskom jazyku. Identifikovanie
komunikačného zámeru a kľúčových informácií v jednoduchom texte. Vyvodzovanie

Poznámky

základných textových súvislostí.

1	
  Pri

7. Písanie:
Sformulovanie jednoduchého oznamu alebo poznámky. Vypĺňanie osobných údajov vo

názve predmetu sme sa inšpirovali rovnomennou učebnicou slovenčiny ako cudzieho jazyka J. Mistríka
(1991).
2	
   Jazyková

príprava študentov slovanského pôvodu sa na Prešovskej univerzite realizuje v rámci samostatného
študijného predmetu.

formulároch. Poznávanie slovenského grafémového systému a základných pravidiel
fonematického pravopisného princípu.
8. Slovná zásoba:
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Resumé
Slovak as a foreign language for foreign Erasmus students
The objective of this paper is to present Slovak as a foreign language teaching/learning at
University of Presov, Faculty of Education. The Slovak language learners at the level of
beginners are the non-Slavic Erasmus students, above all the students of Teacher Training
study modul. In the paper the history, the didactic starting points and the educational
programme of Slovak language teaching/learning are presented.
Key words: Slovak as a foreign language, international students, Erasmus programme,
CEFR level A1
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SOŇA KARIKOVÁ

ANALÝ ZA POTRIEB VZDEL ÁVANIA
V SLOVENSK OM JAZYKU V PROSTREDÍ
SLO VENSKÝCH K OMUNÍT V ZAHRANIČÍ
Soňa Kariková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Úvod

vzdelávacou oblasťou Koncepcie, kde sa akcentuje práve vzdelávanie krajanov a ich detí
v slovenskom jazyku formou inštitucionálneho vzdelávania.
Problematika Slovákov žijúcich v zahraničí je témou, ktorá prechádza svojím

Tieto ciele boli realizované a podporované aj Sekciou medzinárodnej spolupráce,

vývojom. Na niektoré nové zmeny a trendy poukazuje aj Koncepcia štátnej politiky

európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR v spolupráci s UMB

starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do r. 2015. Jedným z bodov tejto koncepcie je

v Banskej Bystrici. Od r. 2009 sa univerzita podieľala na dvoch výskumných projektoch:

aj vedecko-výskumná oblasť, pričom „cieľom štátnej politiky SR je aj podpora vedeckých

1. Analýza stavu a potrieb slovenského školstva v zahraničí – projekt ukončený v r. 2011;

projektov zameraných na výskum slovenskej kultúry a histórie krajanských komunít

2. Vzdelávanie a utváranie identity Slovákov žijúcich v zahraničí – plánovaný termín

v zahraničí, podpora ich vlastného vedeckého potenciálu a vzájomnej spolupráce

ukončenia projektu je v decembri r. 2013. Tento projekt bol zameraný explicitne na

s vedeckými inštitúciami na Slovensku“ (s. 14). Tento cieľ korešponduje aj s výchovno-

slovenské národnostné menšiny z Maďarska, Rumunska a Srbska.
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V našom príspevku sa zameriame na niektoré z výsledkov prvého projektu,

Výskumné metódy

s dôrazom na vzdelávacie potreby krajanov, ktorí žijú prechodne alebo trvale v krajinách
západnej Európy alebo v zámorí.

Výskumné metódy tvorili dotazníky vlastnej konštrukcie, ktoré boli obsahovo
zamerané vzhľadom na cieľové skupiny respondentov, pričom boli distribuované na vybrané

Na riešení toho projektu sa podieľali pracovníci UMB – Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta

zastupiteľské úrady a krajanské spolky. Časť otázok bola pre tieto cieľové skupiny identická,

Kosová, PhD., prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., Mgr. Anita Murgašová a Mgr. Ján Sitarčík.

aby sme mali možnosť porovnať tieto údaje a tým zaistiť aj ich vyššiu objektivitu.
Prezentované výsledky boli spracované na základe údajov, ktoré nám poskytli uvedené

Vybrané ciele projektu

inštitúcie v rokoch 2010 – 2011.

1. Identifikácia aktuálneho stavu a potrieb slovenského školstva a vzdelávania v SJ
v prostredí slovenských komunít v zahraničí.
2. Návrh opatrení na realizáciu vzdelávacích aktivít v SJ pre krajanov (ich

Analýza výsledkov výskumu

potomkov) prechodne/trvale žijúcich v zahraničí.
Poznámka: výskum nebol zameraný na štúdium SJ na zahraničných VŠ.

1. 1. Analýza kvalitatívnych údajov vybraných krajín Európy

Krajiny zaradené do výskumu

Belgicko:

Krajiny výskumu boli vybraté členmi výskumného tímu zo zoznamu krajín,

Odhadovaný počet krajanov: s trvalým pobytom 4 200, s prechodným pobytom 6 000

v ktorých žijú Slováci, uvedeného na webových stránkach Úradu pre Slovákov žijúcich

Záujem je o vzdelávanie tých detí, ktorých rodičia majú v krajine dlhodobý pobyt. Forma,

v zahraničí, metódou stratifikovaného výberu, to znamená, že krajiny boli vybraté na

resp. požiadavky neboli špecifikované. Tie deti, ktorých rodičia pracujú na rôznych úradoch

základe koncentrácie v nich žijúcich Slovákov, resp. obyvateľov slovenského pôvodu. Ide

EÚ, sa vzdelávajú na Európskej škole v Bruseli, kde sa vyučuje aj SJ. Iné vzdelávacie

o krajiny, kde žijú potomkovia viacerých migračných vĺn prebiehajúcich od konca 17.

aktivity neboli zistené. V krajine pôsobia dva spolky – Slovenský krajanský spolok

storočia, ale aj o občanov a ich potomkov emigrácie pred r. 1989 (najmä emigračnej vlny po

v Belgicku a Slovenská katolícka misia.

r. 1948 a 1968), ako aj o krajiny, kde po r. 1989 odišiel vyšší počet obyvateľov najmä
z pracovných dôvodov. Predpokladáme, že obyvatelia týchto krajín budú prejavovať záujem

Česká republika:

o vzdelávanie v slovenskom jazyku, pričom predpokladáme aj špecifické potreby

Odhadovaný počet krajanov: s trvalým pobytom 350 000, s prechodným pobytom

vzdelávania vzhľadom na dôvod, ako aj dĺžku pobytu v zahraničí.

60 000

Za významnú považujeme najmä tú skupinu občanov (respondentov), ktorá má

I keď v tejto krajine žije pravdepodobne najväčší počet Slovákov v rámci EÚ, nie sú tu

v uvedených krajinách prechodný, resp. trvalý pobyt. Tento pobyt sa týka najmä rodín so

žiadne školy s vyučovacím slovenským jazykom, pričom oslovené orgány považujú toto

školopovinnými deťmi, na ktoré by mala byť sústredená pozornosť aj zo strany MŠVVaŠ

vzdelávanie za potrebné. Zatiaľ je zabezpečované neorganizovanou formou, len na základe

SR.

získaných grantov. Konkrétna požiadavka sa týkala zriadenia materskej školy s vyučovacím

70

slovenským jazykom, o ktorú majú záujem slovenské rodiny žijúce v Prahe. V ČR je

Rakúsko:

registrovaných 12 krajanských spolkov.

Odhadovaný počet krajanov: 30 000
Z tejto krajiny sme získali informácie len od predstaviteľov dvoch krajanských spolkov,

Francúzsko:

ktorí jednoznačne podporujú vzdelávanie v slovenskom jazyku. Podľa týchto informácií je

Odhadovaný počet krajanov: 13 000

vzdelávanie v SJ zabezpečené v tých MŠ a základných školách, ktoré navštevuje minimálne

I keď v tejto krajine je pomerne početná skupina obyvateľov slovenského pôvodu, nezískali

15 detí, keďže obyvatelia slovenského pôvodu majú štatút osobitnej národnostnej menšiny

sme žiadne informácie od oslovených inštitúcií a orgánov. Zo zistených informácií

(skupiny?). V Rakúsku je zriadená jedna MŠ, jedna ZŠ a jedna SŠ s vyučovacím jazykom

z webových stránok pôsobia v krajine štyri slovenské, resp. česko-slovenské spolky.

slovenským, ako aj školy, v ktorých sa vyučuje SJ ako nepovinný predmet, resp. cudzí
jazyk. Neformálne vyučovanie SJ je zabezpečované aj prostredníctvom krajanských spolkov

Írsko:

SOVA a RSKS.

Odhadovaný počet krajanov: 30 000
V tejto krajine je pomerne vysoký počet slovenských obyvateľov (podľa informácie

Švajčiarsko:

z veľvyslanectva cca 25 000), ktorí majú školopovinné deti a prejavujú záujem o ich

Odhadovaný počet krajanov: s trvalým pobytom 4 000, s prechodným pobytom 1 500

vzdelávanie v SJ. Vzdelávanie zabezpečujú krajania, na báze dobrovoľnosti. V Dubline od r.

Na základe informácií z veľvyslanectva je systematickejšie vzdelávanie v SJ zabezpečené

2008 zabezpečuje toto vzdelávanie víkendové Vzdelávacie centrum pre krajanov. Žiaci

pre cca 10 detí pri Slovenskom pavilóne v Ženeve, ktoré zabezpečujú dobrovoľne krajanky

z tohto centra sú na Slovensku evidovaní v Škole pre mimoriadne nadané deti (Bratislava),

s pedagogickým vzdelaním. V r. 2009 bola zriadená MŠ pre deti krajanov. V krajine pôsobí

pričom na konci školského roku prichádza pedagóg z tejto školy, ktorý s nimi realizuje

5 krajanských organizácií, ktorých predstavitelia podporujú myšlienku vzdelávania detí

záverečné skúšky, aby mali riadne ukončený školský rok.

v SJ.

V iných mestách tiež vznikli „víkendové školy“, záverečné rozdielové skúšky títo žiaci
realizujú na Slovensku.

Švédsko:

Poznámka: Aj keď ide o krajinu, ktorá je súčasťou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a

Odhadovaný počet krajanov: 5 000

Severného Írska, uvádzame ju samostatne, podobne ako aj Veľkú Britániu.

Na základe tunajšej legislatívy je vzdelávanie v materinskom jazyku zabezpečené vtedy, ak
je v danom obvode minimálne 5 detí, ktorých rodičia vznesú túto požiadavku. Na základe

Nemecko:

informácií troch krajanských spolkov je záujem o vzdelávanie v SJ aj pre deti potomkov,

Odhadovaný počet krajanov: 60 000

ktorí už dlhodobo žijú v tejto krajine, ale aj pre ich rodičov. Uvítali by distribúciu

Zastupiteľský úrad postúpil dotazníky predstaviteľom piatich krajanských spolkov,

slovenských učebníc.

odpovede sme nedostali. I keď v krajine žije pomerne početná komunita Slovákov,
veľvyslanectvo zatiaľ nedostalo požiadavku, ktorá by sa explicitne týkala oblasti

Taliansko:

vzdelávania.

Odhadovaný počet krajanov: s trvalým pobytom 10 000, s prechodným pobytom 5 000
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Podľa informácií z veľvyslanectva záujem o vzdelávanie v SJ prejavujú aj talianski občania,

slovenských prisťahovalcov. Na základe dostupných informácií je záujem o vzdelávanie

ktorí sú profesionálne alebo rodinne spojení so Slovenskom. Na základe informácií

v SJ aj inštitucionalizovanou formou, a to najmä vyslaním učiteľa SJ na cca 10-mesačný

predstaviteľov dvoch krajanských spolkov je v nich evidovaných cca 260 slovenských

pobyt, ktorý by vyučoval po dobu 2 – 3 mesiacov v rôznych provinciách. Záujem je aj

občanov, ktorí prejavujú záujem o vzdelávanie detí v SJ. Realizuje sa zatiaľ len na báze

o zaslanie DVD o Slovensku aj v slovenskom jazyku. V krajine je registrovaných

dobrovoľnosti slovenských občanov s pedagogickým vzdelaním, organizujú si ho sami

6 krajanských spolkov, podľa získaných informácií existujú v Argentíne aj ZŠ, na ktorých sa

krajania. V Taliansku je zaregistrovaných 5 krajanských spolkov.

vyučuje SJ (vzdeláva sa 70 detí), učiteľov vyučujúcich v SJ je 10. Týždenná dotácia na
týchto školách je 3 hodiny týždenne, metodické a didaktické materiály sú dovážané zo SR.

Veľká Británia:
Odhadovaný počet krajanov: s trvalým pobytom 60 000, s prechodným pobytom

Mexiko:

200 000

Odhadovaný počet krajanov: s trvalým pobytom 300 – 400, s prechodným pobytom

Zástupcovia veľvyslanectva, ako aj krajanských spolkov jednoznačne podporujú
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systematické vzdelávanie detí v SJ, najmä tých, ktorých rodičia majú v krajine trvalý, resp.

V tejto krajine žije malý počet obyvateľov slovenského pôvodu. V krajine nie sú

prechodný pobyt. Vzdelávanie je zatiaľ realizované len v rámci tzv. nedeľných škôl, resp.

registrované krajanské spolky, napriek tomu zastupiteľský úrad konštatuje záujem

počas víkendov. Najčastejšie ho zabezpečujú matky – učiteľky, zúčastňujú sa ho deti od 5 do

vzdelávanie v SJ detí tých krajanov, ktorí majú v Mexiku prechodný pobyt.

9 rokov. Informácie sme získali od dvoch spolkov (Slovenský kruh vo Veľkej Británii
a Slovenské centrum), pričom podľa ich informácií sa podieľajú aj na organizovaní detí vo

Kanada:

vzdelávaní v SJ, dejepise a v slovenských reáliách. Poukazujú na to, že i keď je podpísaná

Odhadovaný počet krajanov: s trvalým pobytom 80 000 – 100 000, s prechodným

bilaterálna dohoda o spolupráci, táto sa v praxi realizuje len čiastočne. Uvítali by metodický

pobytom počet nie je dostupný

pokyn pre vyučovanie dobrovoľníkov, ako aj zriadenie Slovenského kultúrneho inštitútu

V Kanade žije relatívne vysoký počet obyvateľov slovenského pôvodu, resp. Slovákov

v Londýne, ktorý by zastrešoval aj oblasť vzdelávania v SJ.

s prechodným pobytom. Preto oslovené subjekty prejavili záujem o vzdelávanie v SJ, ktorý
sa týkal najmä detí rodičov s trvalým/prechodným pobytom, ale aj potomkov slovenských
prisťahovalcov. Krajania sú organizovaní v cca 30 krajanských spolkoch, pričom niektoré

1. 2. Analýza kvalitatívnych údajov vybraných zámorských krajín

z nich sa zameriavajú aj na oblasť vzdelávania. Vyučovanie prebieha zatiaľ na báze
dobrovoľnosti, formou tzv. nedeľných škôl, preto požadujú učiteľov SJ. Krajania by uvítali

Argentína:

aj učebné pomôcky a finančnú podporu už existujúcich projektov, ktoré sú zamerané aj na

Odhadovaný počet krajanov slovenského pôvodu nie je presne určený, odhaduje sa

vzdelávanie v SJ. Navrhujú aj uzavretie bilaterálnej dohody týkajúcej sa vzdelávania.

počet okolo 10 000 (krajanské spolky).
V tejto krajine žijú najmä potomkovia prisťahovalcov. Slovenský jazyk a jeho vyučovanie si
zabezpečujú zatiaľ svojpomocne, pričom tento záujem prejavujú hlavne potomkovia
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USA:
Odhadovaný počet krajanov: s trvalým pobytom 1 200 000, s prechodným pobytom

1. Pripraviť pre Akreditačnú komisiu MŠVVaŠ SR študijný program, zameraný na prípravu

počet nie je dostupný

učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, so zameraním na špecifické potreby

V krajine žije najväčší počet obyvateľov slovenského pôvodu (1,2 mil.), preto oslovené

detí prechodne žijúcich v zahraničí.

inštitúcie požadujú aj vzdelávanie v SJ. V USA je oficiálne registrovaných 40 krajanských
spolkov, počet neoficiálnych združení sa odhaduje na cca 100. Vzdelávanie je realizované

2. Upraviť novelu Zákona č. 245//2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v časti upravujúcej

len cez krajanské spolky, resp. slovenský jazyk sa vyučuje na niektorých súkromných VŠ.

postup pri vykonávaní rozdielových skúšok (§ 25). Podľa ods. 5 uvedeného paragrafu „žiak,

Vzdelávanie v SJ je požadované najmä zo strany rodičov detí, ktorí majú v USA trvalý/

ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) vykoná skúšky

prechodný pobyt. Bola vyslovená požiadavka pomoci v personálnej oblasti (lektori a učitelia

z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole spravidla za každý

SJ), ako aj v oblasti financovania vzdelávania. Istá forma kritiky sa týkala komplikovaného

školský rok...“. Návrh na úpravu sa týka toho, aby boli taxatívne určené predmety, z ktorých

vybavovania grantov so Slovenskom a bola požiadavka o rozšírenie počtu štipendií pre

by mali byť vykonané rozdielové skúšky tak, ako to bolo v predchádzajúcom znení

účastníkov Letnej školy slovenského jazyka.

uvedeného zákona (slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, slovenský zemepis a história).
Viacerí riaditelia ZŠ totiž vyžadujú rozdielové skúšky aj z takých predmetov, ktoré žiaci

Na základe spracovania uvedených informácií a námetov navrhujeme odporúčania,

absolvovali v zahraničí, resp. zo všetkých predmetov.

ktoré zohľadňujú:
1. Cieľové skupiny vzdelávania – napr. detí, ich rodičov, dobrovoľných lektorov

3. Vytvoriť jednotný systém rozdielových skúšok, ktorý by umožňoval ich realizáciu aj

podieľajúcich sa na vzdelávaní v SJ organizovaných svojpomocnou formou (detí aj

v zahraničí, za prítomnosti kvalifikovaných slovenských učiteľov príslušných stupňov

dospelých)

vzdelávania a aprobačných predmetov.

2. Motívy vzdelávania – napr. rozdielové skúšky žiakov v SR, rozvíjanie a udržiavanie SJ
pre potomkov slovenských prisťahovalcov a pod.

4. Pokiaľ žijú rodičia v krajine, kde nie je možné realizovať systematické vzdelávanie detí
v SJ, pripraviť pre túto cieľovú skupinu didaktické materiály a metodický postup
vypracovaný vysokoškolskými pedagógmi učiteľských fakúlt v SR.

1. Odporúčania týkajúce sa vzdelávania detí rodičov s prechodným pobytom
v zahraničí

2. Odporúčania pre dobrovoľných lektorov podieľajúcich sa na vzdelávaní v SJ

Pri návrhu týchto odporúčaní vychádzame najmä z toho, že existuje relatívne vysoký počet

1. Spracovať metodicko-didaktické materiály pre potreby krajanov, ktorí vyučujú deti aj

detí, ktoré v SR vykonávajú pravidelne rozdielové skúšky, ako aj detí, ktoré sú vo veku

dospelých na báze dobrovoľnosti. Rešpektovať pritom rozdiely týkajúce sa vzdelávania detí

osvojovania materinského jazyka. Ide najmä o deti v období predškolského veku, resp.

a dospelých, ako aj motívy ich vzdelávania a dĺžku pobytu v krajine. Materiály by mali byť

navštevujúce primárny stupeň vzdelávania.

vypracované vysokoškolskými pedagógmi učiteľských fakúlt v SR.
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2. Organizovať a finančne zabezpečiť krátkodobé vzdelávacie dištančné kurzy pre tých

identifikáciu príčin znižujúceho sa počtu detí prihlasovaných rodičmi do
slovenských škôl v krajinách s vybudovaným systémom národnostného školstva.

krajanov, podieľajúcich sa na vzdelávaní v SJ, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie, pod
odbornou garanciou učiteľských fakúlt v SR.

Zároveň sa chcem poďakovať Sekcii medzinárodnej spolupráce, európskych
záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, pod vedením JUDr. Dagmar

3. V prípade potreby a záujmu zabezpečiť distribúciu slovenských učebníc, resp. detskej

Hupkovej, že nám umožnili zaoberať sa touto zaujímavou problematikou, že poukázali na

literatúry.

význam vedeckých bádaní, výsledky ktorých môžu naplniť doterajšie ciele Koncepcie
štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do r. 2015, ako aj stanovenie

3. Odporúčania na základe požiadaviek konkrétnych krajín

nových cieľov, ktoré pomôžu skvalitniť národné povedomie a zachovanie ich kultúrnej
a jazykovej identity.

1. Odporúčame podpísanie bilaterálnych dohôd o vzdelávaní v SJ v európskych, ale aj
zámorských krajinách (USA a Kanada) s najväčšou koncentráciu slovenských rodičov

Literatúra

s prechodným pobytom, ktorí majú v starostlivosti školopovinné deti, resp. zriadiť
vzdelávacie centrá, odborne garantované MŠVVaŠ.

Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.
[online] Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. [cit. 2013-9-3]. Dostupné na http://

Záver

www.uszz.sk/sk/1325/koncepcia-statnej-politiky-starostlivosti-o-slovakov-zijucich-vzahranici-do-roku-2015
Aj keď bol príspevok zameraný najmä na oblasť vzdelávania a vzdelávacích potrieb,

s meniacimi sa spoločenskými zmenami, týkajúcimi sa odchodu slovenských občanov do

Počty a odhady krajanov žijúcich v zahraničí. [online] Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. [cit. 2013-9-3]. Dostupné na http://www.uszz.sk/sk/pocty-a-odhady

zahraničia, sa však vynárajú aj iné problémy. Tieto sa týkajú napr. vzájomnej akceptácie
interkultúrnych rozdielov v jednotlivých krajinách, s čím súvisia aj rôzne náročné situácie,
do ktorých sa slovenskí občania dostávajú. Ukazuje sa preto potreba ďalšieho výskumného
bádania, ktoré by mohlo byť napr. zamerané na:
-

identifikáciu reálnych motívov odchodu do zahraničia,

-

identifikáciu najväčších problémov slovenských občanov, ktoré znižujú ich celkovú
kvalitu života v zahraničí,

-

pomoc pri návrate do SR, najmä pokiaľ ide o dlhodobý pobyt poznačený aj
čiastočnou asimiláciou,
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Resumé
The analysis of the needs of education in Slovak language in Slovak communities living
abroad
This paper presents the results of the research focused on the analysis of the educational
needs in countrymen living abroad. The findings apply to the select countries of Western
Europe and overseas. The selection criteria were the density of Slovaks from the historical
emigrant waves, and the density of Slovaks living abroad permanently or temporarily after
1989. The outcome is the proposal of the educational activities for the countrymen (and their
descendants) living abroad permanently or temporarily.

Key words: research, inhabitants of Slovak origins with the permanent or temporary
residency abroad, countrymen clubs, qualitative data analysis
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Úvod

dospelých. Výrazom takéhoto snaženia je preferencia systémového prístupu vo vzdelávaní
dospelých. Systémový prístup charakterizuje určitá štruktúra, regulované fungovanie
Kvalita akejkoľvek ľudskej činnosti je determinovaná komplexom rôznych

činiteľov. Andragogická teória sa v tomto kontexte zameriava na skúmanie vplyvu

procesov, konzistencia jednotlivých článkov systému a jasne stanovená stratégia s presne
určenými cieľmi. Cyklus systémového prístupu má štyri základné prvky:

edukačných procesov na jednotlivé segmenty individuálnej i sociálnej existencie dospelých

• analýzu;

ľudí. Jednou z najdôležitejších oblastí jej vedeckého bádania je oblasť profesijnej dráhy,

• plánovanie;

resp. kariéry človeka.

• realizáciu;

Všeobecným princípom, ktorý charakterizuje súčasnú andragogickú teóriu, je snaha
o komplexné ponímanie teleologických, obsahových i procesuálnych aspektov edukácie
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• hodnotenie – pričom posledná fáza je vlastne už opäť začiatočnou fázou ďalšieho,
kvalitatívne vyššieho cyklu (Prusáková, 2000, s. 15).

V priebehu riešenia tejto úlohy sa ako veľmi cenné ukázali skúsenosti a poznatky
členov riešiteľského kolektívu vyplývajúce jednak z vedecko-výskumných aktivít
Obr. 1

Cyklus systémového prístupu

realizovaných najmä v rámci výskumnej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0598/08 Teoretický
a metodologický rámec analýzy vzdelávacích potrieb dospelých, riešenej na Katedre
andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici v rokoch 2008 – 2010, a jednak z doterajšej
aktívnej spolupráce UMB s krajanskými učiteľmi, realizovanej najmä prostredníctvom
Centra celoživotného vzdelávania UMB v Banskej Bystrici, s primárnou orientáciou práve
na oblasť ďalšieho vzdelávania tejto cieľovej skupiny.

Metodika a priebeh výskumu

Realizácia výskumu vrátane voľby výskumných metód a techník bola primárne
Analýza vzdelávacích potrieb

determinovaná jeho cieľmi. Všetky výskumné aktivity riešiteľského kolektívu v tomto
kontexte smerovali k získaniu odpovede na základnú výskumnú otázku: „Aké sú súčasné

Analýza vzdelávacích potrieb je prvým krokom pri uplatnení systémového prístupu

vzdelávacie potreby krajanských učiteľov?“

v edukácii dospelých. Jej realizáciou zisťujeme rozdiel medzi súčasným stavom výkonu

Na základe vstupnej teoretickej analýzy, ktorá sa do značnej miery opierala

pracovníkov a požadovaným výkonom, ktorý chceme dosiahnuť, a tiež zistenie, či a do akej

o predchádzajúce teoretické vedomosti i praktické skúsenosti riešiteľov v predmetnej

miery sa takáto zmena dá dosiahnuť vzdelávaním. Seriózna analýza vzdelávacích potrieb

problematike, sa ako nevyhnutná a zároveň efektívna ukázala potreba kombinácie viacerých

vyžaduje:

výskumných metód:

• identifikáciu zdrojov, na základe ktorých je možné vzdelávacie potreby analyzovať;
• vypracovanie efektívneho prístupu k podkladovým materiálom;
• výber metód a techník, prostredníctvom ktorých je možné realizovať analytickú

• Analýza textových zdrojov
Táto metóda bola využitá na poznanie aktuálneho stavu v oblasti ďalšieho
vzdelávania pedagógov v krajinách, na ktoré sa výskum orientoval. V tomto kontexte sme sa

činnosť (ibid., s. 19).

zamerali na získanie a štúdium relevantných dokumentov najmä legislatívneho

Kvalitu samotnej realizácie analýzy vzdelávacích potrieb nezanedbateľnou mierou

a strategického, resp. koncepčného charakteru – zákony, vyhlášky, metodické usmernenia

ovplyvňuje aj odborná erudícia a skúsenosť jej realizátorov.

a pod. Hneď na tomto mieste považujeme za potrebné vysoko vyzdvihnúť pomoc a ochotu

Rešpektujúc tieto teoretické a metodologické východiská, pristúpil riešiteľský

spolupracovať, ktorej sa výskumnému kolektívu dostalo zo strany partnerov –

kolektív k realizácii výskumnej úlohy Andragogické aspekty ďalšieho vzdelávania učiteľov

predstaviteľov krajanských organizácií a zástupcov pedagogickej obce v skúmaných

základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v krajinách bývalého Uhorska.

77

krajinách. Analýza textových zdrojov nám umožnila vytvoriť základný, orientačný rámec,
predstavujúci logistický i obsahový skelet vlastného empirického výskumu.
• Interview
Prostredníctvom priamych rozhovorov so zainteresovanými partnermi, ktoré

Súhrne teda možno konštatovať, že klasickou trianguláciou výskumných metód
(analýza textových zdrojov, interview a dotazník) a viacnásobnou obsahovou analýzou,
funkčnou redukciou a špecifikáciou položiek dotazníka bola zabezpečená tak reliabilita ako
aj validita výskumných zistení.

členovia výskumného kolektívu realizovali jednak priamo, v rámci celkovo štyroch
pracovných ciest do Srbska, Maďarska a Rumunska, resp. počas pracovných pobytov
zahraničných kolegov na Slovensku, ale tiež formou elektronickej a telefonickej

Lokalita výskumu

komunikácie, sme získali mnoho cenných informácií, ktoré nám umožnili identifikovať, či
spresniť z hľadiska výskumu kľúčové otázky:

Na základe analýzy textových zdrojov, informácií získaných od zahraničných

− interpretácia, resp. výklad legislatívnych opatrení súvisiacich s problematiku

partnerov a prejavenej miery ochoty podieľať sa na výskume boli ako cieľové krajiny

ďalšieho vzdelávania učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov

výskumu určené Srbsko, Rumunsko a Maďarská republika. V rámci týchto krajín sa do

v jednotlivých krajinách;

výskumu zapojili nasledovné inštitúcie:

− spôsob ich praktickej realizácie;

SRBSKO

− problémy súvisiace so špecifickým postavením učiteľov krajanských škôl,

Základná škola Jána Kollára v Selenči

− subordinatívne otázky;

Základná škola 15. októbra v Pivnici

− doterajšie skúsenosti, ale i očakávania vzťahujúce sa k slovenskej strane;

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci

− v neposlednom rade aj množstvo cenných kontaktov, ktoré v konečnom dôsledku

Základná škola Maršala Tita v Padine

ovplyvnili aj lokalizáciu výskumu.

Základná škola Mladé pokolenie v Kovačici

• Dotazník
Vychádzajúc z poznatkov andragogickej teórie a informácií získaných
prostredníctvom vyššie uvedených výskumných metód boli v priebehu riešenia výskumnej

RUMUNSKO
Školské stredisko Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku

úlohy pripravené a distribuované celkovo 3 typy dotazníkov. V súlade s cieľmi a stratégiou
výskumu riešiteľský kolektív postupne analyticky vyhodnotil výsledky každého dotazníka

MAĎARSKO

a na základe konkrétnych empirických zistení identifikoval relevantné kľúčové oblasti, ktoré

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe

sa následne stali predmetom ďalšieho skúmania. Takáto funkčná redukcia nám umožnila vo

Slovenská základná škola, materská škola, gymnázium a internát v Budapešti

finálnej fáze špecifikovať jednak ťažiskové problémové okruhy, ale aj konkrétnu podobu

Slovenská základná škola v Sarvaši

jednotlivých položiek sýtiacich ich obsah.
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Výskumná vzorka
V priebehu rokov 2012 a 2013 sa v zmysle vyššie popísanej metodiky do výskumu
postupne zapojilo celkovo 207 respondentov z radov učiteľov a riadiacich pracovníkov

A – Oblasť predmetových a didaktických kompetencií učiteľa
G 1 Predmetové a didaktické kompetencie učiteľa – pomer žiadaných a odmietaných
tematických okruhov

jednotlivých škôl.
Štatistický prehľad spracovaný podľa krajín vyzerá nasledovne:
Srbsko – 142 respondentov
Rumunsko – 27 respondentov
Maďarsko – 38 respondentov.

Výsledky výskumu

Ako sme už uviedli, všetky výskumné aktivity smerovali k identifikácii konkrétnych
vzdelávacích potrieb krajanských učiteľov. Na základe viacnásobnej postupnej analýzy
odpovedí respondentov boli vo finálnej fáze výskumu (r. 2013) identifikované dva ťažiskové
okruhy súvisiace s obsahovou dimenziou predmetnej problematiky. Inak povedané, tieto

Komentár:
1.

rozšírenie odbornej terminológie vyučovacích predmetov v slovenskom jazyku

2.

kurzy slovenského jazyka – všeobecné

3.

kurzy anglického jazyka – všeobecné

práve v rámci tejto problematiky. Tretia oblasť výskumných zistení poukazuje na

4.

efektívne využívanie IKT (PC, internet, interaktívna tabuľa a pod.)

procesuálnu a organizačnú dimenziu ďalšieho vzdelávania krajanských učiteľov.

5.

didaktika predmetov na prvom stupni ZŠ

6.

nové metódy a formy práce so žiakmi súvisiace s vyučovacími predmetmi (zážitkové učenie,

okruhy prestavujú tie oblasti, ktoré krajanskí učitelia považujú za dôležité a potrebné
z hľadiska skvalitnenia výkonu ich profesie, a preto by uvítali možnosť ďalej sa vzdelávať

V konkrétnej podobe dotazníka mali respondenti možnosť vyjadriť mieru dôležitosti

aktívne učenie)

jednotlivých tematických okruhov na hodnotiacej škále 1 – 5, pričom hodnota 1

7.

metodika tvorby učebných textov a učebných pomôcok

vyjadrovala najvyššiu mieru významu a hodnota 5 najnižšiu mieru významu.

8.

diagnostika a poznávanie individuálnych charakteristík a potrieb žiaka

9.

hodnotenie priebehu a výsledkov učenia sa žiakov

Každá z troch uvedených oblastí je obsahovo sýtená konkrétnymi položkami, pričom

10. aktivity zamerané na motiváciu a rozvoj tvorivého myslenia žiakov

treba zdôrazniť, že aj keď bola v týchto jednotlivých položkách zistená rozdielna miera

11. aktivity zamerané na vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov

záujmu, celkovo je potrebné všetky položky vnímať z pohľadu respondentov ako dôležité

12. teoretické poznatky o vývinových obdobiach žiakov

a potrebné. Opakovane boli, totiž, za takéto označené v celom priebehu výskumu.
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3.

Diskusia:
• grafické znázornenie jednoznačne dokumentuje vysokú mieru záujmu o všetky

aktivity zamerané na zvládanie náročných interpersonálnych situácií s kolegami (mobbing,
bossing – násilie na pracovisku)

4.

zvládanie stresu (nácvik relaxačných techník)

tematické okruhy identifikované v rámci oblasti predmetových a didaktických

5.

reflexia vlastnej edukačnej činnosti

kompetencií (záujem respondentov vyjadrujú odpovede s hodnotami 1 a 2, resp.

6.

aktivity zamerané na zvládanie disciplíny v triede

7.

tréningy psychosociálnych zručností – komunikácia, asertivita, mediácia

8.

aktuálne teoretické poznatky z pedagogiky a psychológie

9.

tvorba a príprava projektov (napr. využívanie grantových schém)

nízka miera záujmu je vyjadrená hodnotami 4 a 5);
• Najvyšší záujem bol zistený o vzdelávanie v tematických okruhoch „aktivity
zamerané na motiváciu a rozvoj tvorivého myslenia žiakov“, „aktivity zamerané na

10. lektorská činnosť (prednášky pre rodičov, občanov, ...)

vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov“, „efektívne využívanie IKT“
a „diagnostika a poznávanie individuálnych charakteristík a potrieb žiaka“.
• Najnižší záujem bol zistený o vzdelávanie v tematických okruhoch „všeobecné
kurzy anglického jazyka “ a „didaktika predmetov na prvom stupni ZŠ“.

Diskusia:
• aj v oblasti kompetencií zameraných na osobnostný rozvoj učiteľa grafické
znázornenie jednoznačne dokumentuje vysokú mieru záujmu o všetky tematické
okruhy;

B – Oblasť kompetencií zameraných na osobnostný rozvoj učiteľa

• Najvyšší záujem bol zistený o vzdelávanie v tematických okruhoch „aktivity

G2 Kompetencie zamerané na osobnostný rozvoj učiteľa – pomer žiadaných

zamerané na zvládanie disciplíny v triede“, „aktivity zamerané na zvládanie

a odmietaných oblastí

náročných interpersonálnych situácií s rodičmi – vedenie triednych schôdzok“, a
„tréningy psychosociálnych zručností – komunikácia, asertivita, mediácia“.
• Najnižší záujem bol zistený o vzdelávanie v tematických okruhoch „lektorská
činnosť”, „aktivity zamerané na zvládanie náročných interpersonálnych situácií
s kolegami“ a „aktuálne teoretické poznatky z pedagogiky a psychológie“.

C – Procesuálne a organizačné aspekty ďalšieho vzdelávania učiteľov
G3 Procesuálne a organizačné aspekty ďalšieho vzdelávania učiteľov – požiadavky
na organizáciu ďalšieho vzdelávania

Komentár:
1.

aktivity zamerané na sebapoznávanie a osobnostný sebarozvoj učiteľa

2.

aktivity zamerané na zvládanie náročných interpersonálnych situácií s rodičmi, vedenie triednych
schôdzok
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v mieste svojho pracoviska. Najnižšie preferencie získala možnosť vzdelávať sa na
území SR.
• Výsledky výskumu poukazujú na preferenciu kontaktných foriem vzdelávania,
pričom respondenti uprednostňujú metódy, umožňujúce ich aktívnu participáciu na
vzdelávaní (semináre a workshopy).
• V otázke zloženia vzdelávanej skupiny sa oproti ostatným položkám ukázala
významná preferencia vzdelávať sa v skupine, zloženej z pedagógov z viacerých
krajín. Naopak, výrazne najnižší záujem respondenti prejavili o vzdelávanie
v skupine tvorenej len ich vlastnými kolegami.
Komentár:
Miesto vzdelávania

Závery

1. Slovenská republika
2. medzinárodné vzdelávacie centrum mimo SR
3. v mieste školy (pracoviska) respondentov

Metódy a formy vzdelávania
4. prednášky
5. odborné semináre spojené s diskusiou
6. workshopy s využitím aktívnych metód
7. tréningy praktických zručností
8. dištančné vzdelávanie (e-learning)

Zloženie vzdelávacej skupiny
9. kolegovia len z vlastnej školy
10. kolegovia len z domovskej krajiny
11. kolegovia z viacerých krajín

Na základe výsledkov empirického výskumu realizovaného v rámci výskumnej
úlohy Andragogické aspekty ďalšieho vzdelávania učiteľov základných škôl s vyučovacím
jazykom slovenským v krajinách bývalého Uhorska je možné konštatovať, že:
Ø existuje vysoký záujem krajanských učiteľov o ďalšie odborné vzdelávanie. Toto
zistenie považujeme za základné východisko podporujúce zámer naďalej
pripravovať vzdelávacie podujatia pre túto cieľovú skupinu.
Ø efektívnosť realizácie týchto vzdelávacích aktivít je determinovaná:
o

v oblasti organizačného zabezpečenia preferenciou vzdelávania
v medzinárodnom vzdelávacom centre mimo SR resp. priamo v niektorej zo
skúmaných krajín, pričom pretrváva záujem o vzdelávanie v skupinách,

Diskusia:
• V súvislosti s otázkou výberu miesta realizácie vzdelávacích aktivít je možné
konštatovať, že respondenti najviac preferujú možnosť vzdelávania

tvorených učiteľmi z viacerých krajín,
o orientáciou na kontaktné formy a aktivizujúce resp. participatívne metódy
vzdelávania,

v medzinárodnom vzdelávacom centre mimo územia SR. Ak by takéto centrum

o konštrukciou kurikula, z obsahového hľadiska zameraného na rozvoj

nebolo zriadené, ako druhú v poradí respondenti preferujú možnosť vzdelávať sa

didaktických a predmetových kompetencií učiteľa súvisiacich s rozvojom
osobnosti (motivácia a rozvoj tvorivého myslenia, vzdelávanie nadaných
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a talentovaných jednotlivcov), ako aj na efektívne využívanie IKT. Rovnako
dôležitou je aj oblasť rozvoja osobnosti učiteľa a posilnenie jeho kompetencií
potrebných pre zvládanie disciplíny v triede a pre riešenie náročných
interpersonálnych situácií s rodičmi. Špecifickou oblasťou, o ktorú
respondenti prejavili záujem, je tréning psychosociálnych zručností, najmä
komunikácie, asertivity a mediácie.

Literatúra

PRUSÁKOVÁ, Viera: Systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu. Bratislava: Inštitút pre
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Resumé
Educational needs of provincial teachers
The content of the paper is an actual presentation of ascertainment found out by researches
within the Faculty of Education of Matej Bel University in Banská Bystrica. The paper is the
outcome of a research project: "Andragogical aspects of further education of primary
schools teachers having the Slovak language as a language of instruction within the area of
the former Hungary".
Key words: Further training, Teacher, Educational needs
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A. DOUŠKOVÁ, R. TOMKULIAKOVÁ, Z. HUĽOVÁ

KVALITA VZDEL ÁVANIA A PODPOR A
NÁR ODNO STNEJ IDENTIT Y NA SLOVENSKÝCH
ŠK OL ÁCH V ZAHR ANIČÍ.
V Ý SL EDKY V ÝSKUMNÉHO PR OJ E K TU
A l e n a D o u šk o v á - Ru žena Tom kuliaková - Zla tic a Huľová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenská republika, podobne ako mnoho iných krajín, v súčasnosti prechádza
obdobím reforiem, ktoré sa usilujú o prispôsobenie sa vzdelávacieho systému novým

Predmetom záujmu je aj kvalita vzdelávania a podpora národnej identity na slovenských
školách v zahraničí” (Huľová, 2012, s. 106).

spoločenským výzvam a potrebám. Zvyšovanie kvality škôl a edukačných procesov si

Od roku 2011 sa do posilňovania a podpory identity Slovákov žijúcich v zahraničí

vyžaduje permanentnú systematickú evalváciu podmienok, procesov a výstupov výchovy

zapojila aj Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so

a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl. „Nové legislatívne podmienky, kurikulárna

sekciou pre medzinárodnú spoluprácu pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

transformácia v primárnom vzdelávaní môžu výrazne ovplyvniť aj kvalitu edukácie na

prostredníctvom vedecko-výskumného projektu Vzdelávanie a utváranie identity Slovákov

1. stupni ZŠ. Vo vzťahu k týmto zmeneným podmienkam je namieste realizovať výskumy

žijúcich v zahraničí. Projekt obsahuje tri samostatné výskumné úlohy: Elementárna

a skúmať súčasný stav slovenského minoritného školstva doma, ale i v zahraničí.

čitateľská gramotnosť a pregramotnosť Slovákov žijúcich v zahraničí; Kvalita vzdelávania
a podpora národnostnej identity na slovenských školách v zahraničí; Andragogické aspekty
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ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským pod vedením S.

Proces podpory rozširovania predstáv žiakov o Slovensku a didaktických materiálov

Karikovej a hlavných riešiteľov M. Krystoňa, A. Douškovej a E. Ďurošovej. Riešiteľský tím

pre učiteľov bude podporovaný na základe súboru metodických materiálov pre učiteľov,

z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky participuje na riešení druhého

učebných textov pre žiakov z oblasti spoločenskovedných a prírodovedných disciplín.

tematického kruhu.

Poznávanie krajiny, prírody, histórie, kultúry, ľudových zvykov a tradícií žiakom mladšieho
školského veku prostredníctvom predmetov vlastiveda, prírodoveda a pracovné vyučovanie
bude sprístupnené pomocou moderných komunikačných a multimediálnych technológií.

Ciele projektu Kvalita vzdelávania a podpora národnostnej identity na slovenských

Medzi špecifické ciele projektu patrí:

školách v zahraničí

•

Identifikácia škôl vo vybraných lokalitách v zahraničí s vyučovacím slovenským
jazykom – Rumunsko, Maďarsko, Srbsko (Vojvodina).

Riešitelia projektu si za cieľ skúmania zvolili zisťovanie úrovne kvality škôl,

•

Analýza školských dokumentov a obsahová analýza učebných materiálov.

evalváciu podmienok, programov a edukačných procesov primárneho vzdelávania na

•

Diagnostikovanie žiakov z hľadiska vzdelávacích potrieb, zisťovanie úrovne

vybraných slovenských školách v zahraničí s cieľom zmapovania aktuálneho stavu

vlastivedného a prírodovedného poznania žiakov, ich poznatkov

z pohľadu potrieb podporovania národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

o prírodovedných a spoločenskovedných reáliách Slovenska.

V spolupráci s vybranými slovenskými základnými školami v zahraničí členovia

•

Prieskum vzdelávacích potrieb učiteľov vo výučbe slovenských reálií.

Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB (Z. Huľová, R. Tomkuliaková,
M. Gašparová, S. Babiaková, K. Vančíková, A. Doušková), ktorí sa podieľajú na riešení
tohto projektu, prispejú k naplneniu cieľov projektu v troch kľúčových oblastiach:

Charakteristika spolupracujúcich škôl

Zámernou metodicko-didaktickou intervenciou v spoločenskovednej a prírodovednej oblasti
primárneho vzdelávania. Členovia tímu pripravia interaktívne vzdelávacie programy, ktoré

Na základe identifikácie vhodných podmienok škôl v lokalitách, ktoré dlhodobo

budú súčasťou webovej aplikácie, ktorá je vytvorená na vzdelávacie účely v oblasti

spolupracujú s Centrom Slovákov žijúcich v zahraničí, sme zvolili základné školy s triedami

spoločenskovedných a prírodovedných disciplín, multikultúrnej výchovy a na

s vyučovacím jazykom slovenským v troch krajinách – Rumunsko, Srbsko a Maďarsko.

skvalitňovanie kompetencií učiteľov v oblasti pedagogického riadenia.

Vybrané školy sú porovnateľné z viacerých hľadísk: spolupráca s centrom, s Maticou

V oblasti pedagogického riadenia prípravou a realizáciou vzdelávania pre učiteľov,

slovenskou, Národnostnou radou slovenskej menšiny a Metodickým centrom UMB

ktoré bude zamerané na hodnotenie a sebahodnotenie žiakov, triedy a školy, ktoré je

v Banskej Bystrici. Ide o školy s triedami, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk s rôznou

považované vo väčšine vyspelých krajín za jednu z podmienok efektívneho fungovania,

časovou dotáciou. Pozornosť sme sústredili na tri školy: Základná škola Jána Čajaka

pretože jeho cieľom je hodnotenie vstupov, procesov a výstupov edukácie s cieľom hľadať

v Báčskom Petrovci (Vojvodina – Srbsko), Školské stredisko J. G. Tajovského v Nadlaku

cesty k ich vyššej kvalite. Na základe výstupov z autoevalvácie môžu slovenské základné

(Rumunsko), Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

školy v zahraničí samy rozhodovať o ďalšom rozvoji (Babiaková, 2008, s. 11).

v Békešskej Čabe (Maďarsko).
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Charakteristika použitých diagnostických nástrojov
1. Zisťovanie vzdelávacích potrieb žiakov v oblasti prírodovedných
a spoločenskovedných reálií Slovenska

Vzdelávacie potreby žiakov škôl v zahraničí sme skúmali na základe vytvorenia
diagnostických nástrojov vlastnej konštrukcie. Aplikovali sme diagnostický rozhovor,

Zaujímal nás aktuálny stav vedomostí žiakov v oblasti slovenských reálií u 9- až 11ročných žiakov (3. a 4. ročník). Zistené údaje boli využité ako východisko pre tvorbu

didaktický test a voľné vyjadrenie žiakov.
•

Diagnostický rozhovor s učiteľmi a žiakmi. Prostredníctvom neho sme získali základné

podporných multimediálnych učebných zdrojov pre žiakov s cieľom prispieť k rozšíreniu

údaje o počte žiakov, ktorí už Slovensko navštívili, údaje o učiteľmi a žiakmi

poznatkov a predstáv žiakov o krajine, k národnosti, ku ktorej sa hlásia. Podporné programy

preferovaných krásach Slovenska, ktoré im utkveli z tejto návštevy v pamäti (iba dvaja,

pre žiakov sú doplnené didaktickým materiálom pre učiteľov vyučujúcich slovenské reálie.

žiadne dominanty).

Ako jeden z výstupov tohto projektu majú prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania

•

a podporiť národnú identitu žiakov na primárnom stupni slovenských škôl v zahraničí.

Didaktický test vlastnej konštrukcie. Testová batéria sa dotýkala historických,
geografických, prírodovedných elementov, ktoré tvoria základ spoločenskovedného
a prírodovedného vzdelávania na primárnom stupni školy. Konkrétne otázky skúmali

Výskumná vzorka na školách v zahraničí, v lokalitách s vyučovacím slovenským jazykom

vedomosti žiakov z histórie SR (otázky: 1 – osobnosti; 2 – hrady a zámky), špecifík SR

Tabuľka č. 1 Charakteristika výskumnej vzorky

a jej štátnych symbolov (1 – meno prezidenta; 2 – hlavné mesto; 3 – názov meny; 4 –

Krajina

Mesto

Rumunsko

Nadlak

Škola
Slovenské gymnázium,
základná škola,
materská škola a
kolégium
ŠS J. G. Tajovského

Maďarsko

Békésčaba

Srbsko
SPOLU:

Báčsky Petrovec

ZŠ Jána Čajaka

3

3

Počet žiakov

50
91

štátne symboly), ľudovej slovesnosti (1 – ľudové zvyky a remeslá; 2 – jedlá; 3 – ľudové
piesne; 4 – pamiatky), flóry a fauny SR (1 – živočíchy; 2 – rastliny), zo zemepisných

25

údajov Slovenska (1 – jaskyne; 2 – mestá; 3 – nížiny; 4 – rieky; 5 – pohoria). Otázky
16

boli konštruované na bazálnej úrovni kognitívnej náročnosti, na úrovni pamäti (príloha
1).
•

Projektívna technika – Nedokončené vety. Voľné vyjadrenia žiakov na danú tému nám

Zisťovanie vzdelávacích potrieb sme zrealizovali vždy na jednej škole z vybraných

slúžili ako doplnkové údaje k didaktickému testu. Evokovali sme voľné vyjadrenie na

krajín. Výskumnú vzorku tvorilo 91 žiakov, z toho 50 žiakov z troch tried školy v Báčšskom

tému „Slovensko si predstavujem ako krajinu, v ktorej...“. Zisťovali sme ním predstavy

Petrovci, 16 žiakov jednej triedy v Nadlaku a 25 žiakov jednej triedy v Maďarsku. Školy

žiakov o Slovensku. Na vyjadrenie vzťahu k Slovensku sme použili inú úlohu na voľné

zapojené do projektu sme navštívili v školskom roku 2010/2011. Aplikované učebné úlohy

vyjadrenie – „Slovensko mám rád, pretože...“ (príloha 2).

boli vysvetlené členmi tímu v slovenskom, ako aj v podpornom (maďarskom, srbskom
a rumunskom) jazyku triednymi učiteľkami.

Vyhodnotenie zistených údajov. Poznanie žiakov v oblasti slovenských reálií

Prostredníctvom didaktického testu zameraného na zisťovanie stavu vedomostí
žiakov v slovenských školách v zahraničí sme sledovali historický, geografický,
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národopisný, prírodovedný kontext učiva o Slovensku na primárnom stupni školy

zodpovedá požiadavkám predpísaným štátnym vzdelávacím programom ISCED 1. Ako je

otvorenými otázkami. Nepomer otázok v jednotlivých oblastiach vyplýva z usporiadania

možné vidieť v grafe 1, v každej kategórii otázok sa vyskytli rôznorodé výpovede žiakov, s

učiva. Naším zámerom bolo zistiť, ktoré oblasti sú žiakom najmenej známe, aké sú ich

rôznou frekvenciou výskytu, ktorá je však, všeobecne povedané, veľmi nízka vzhľadom na

potreby a v ktorých oblastiach sa objaví najviac mylných prekonceptov.

rozmanité možnosti, ktoré žiaci mohli v teste uviesť. V každej kategórii otázok sa
vyskytovali len minimálne, resp. čiastočne zodpovedané otázky. Ako ukážku výsledkov

Tabuľka č. 2 Prehľad relevantných odpovedí v didaktickom teste žiakov v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku.

spracovania údajov v jednotlivých oblastiach prezentujeme oblasť Slovenská republika a jej
špecifiká a Geografia SR.

ZŠ Báčsky Petrovec, Nadlak, Békešská Čaba (N = 91)
Kategória

O1

O2

O3

O4a

O4b

O4c

O4d

Slovenská
republika

15

77

72

32

34

34

33

História

75

34

Ľudová
slovesnosť

48

54

69

20

Flóra a fauna

79

69

Geografia

27

67

4

78

O5

Graf č. 2 Slovenská republika a jej špecifiká

68

V tabuľke sú zachytené počty relevantných odpovedí všetkých skúmaných žiakov na otázky
v didaktickom teste vo vybraných kategóriách z reálií Slovenska.
Graf č. 1 Súhrnné údaje – potreby žiakov.

Do kategórie Špecifiká Slovenskej republiky a jej štátne symboly boli zaradené
otázky týkajúce sa mena prezidenta (1); názvu hlavného mesta (2); názvu meny (3); štátnych
symbolov (4). Na základe hodnotenia získaných údajov možno konštatovať, že žiaci
z vybraných slovenských škôl v zahraničí preukázali najmenej poznatkov v odpovedi na
otázku „Ako sa volá prezident Slovenskej republiky?” Meno Ivana Gašparoviča poznalo len
5 % (∑výskytu= 15) zo všetkých testovaných žiakov. Podobne štátne symboly Slovenskej
republiky sú pre žiakov vo vybraných školách v zahraničí pomerne neznáme. Až takmer 70
% všetkých žiakov štátne symboly nevedelo správne označiť. Hymnu SR pozná len 11 %
žiakov (∑výskytu= 32), štátny znak 12 % (∑výskytu= 34), slovenskú vlajku 11 % (∑výskytu= 34)

Na základe grafického vyjadrenia získaných odpovedí žiakov zo všetkých škôl

a pečať 11 % (∑výskytu= 33) žiakov. Najviac správnych odpovedí v tejto kategórii

výskumnej vzorky možno vidieť pomer výpovedí v sledovaných kategóriách učiva

zaznamenala otázka „Ako sa volá hlavné mesto SR?” 24 % (∑výskytu= 72) a „Aká platobná

o Slovensku. Najnižšie hodnoty prisúdených údajov boli zaznamenané v kategórii otázok

mena sa na Slovensku používa?” 26 % (∑výskytu= 77) žiakov vie, že hlavným mestom

ľudová slovesnosť a geografia. Ani v jednej kategórii nemožno povedať, že poznanie žiakov
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Slovenska je Bratislava a 24 % (∑výskytu= 72) žiakov Slovensku správne priradilo ako

poznatková báza neustále dopĺňa a rozširuje, čo vyvoláva ďalšiu motiváciu pre jeho

používanú menu euro.

poznávanie a poznanie“ (Gašparová, 2011, s. 181).
Na základe zistení zo snímania potrieb učiteľov a žiakov výskumný tím vytvoril

Graf č. 3 Geografia Slovenskej republiky

webovú aplikáciu, ktorá je umiestnená na doméne Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, pod linkom www.slovacivz.umb.sk (príloha č. 3). Prostredníctvom nej je učiteľom
a žiakom slovenských škôl v zahraničí sprostredkovávané podporné edukačné interaktívne
vzdelávanie a interaktívne vzdelávacie programy (IVP) zamerané na posilnenie a podporu
slovenskej identity žiakov mladšieho školského veku. Rôzne metodicko-didaktické
materiály sú spracované a ponúkané pre hlbšie poznávanie Slovenska ako krajiny ich
Geografie SR sa dotýkali otázky: jaskyne (1), mestá (2), nížiny (3), rieky (4) a
pohoria (5). Spomedzi jaskýň dominuje Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorú uviedlo celkom 11
% žiakov (∑výskytu= 27), žiadna iná jaskyňa sa v odpovediach nevyskytla. Zaujímavým sa
javí, že žiaci nepoznajú, alebo len veľmi málo z nich pozná nížiny na Slovensku. Len štyria

predkov. Potrebné informácie zo slovenských reálií, či rôzne učebné zdroje zamerané na
vzdelávanie v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch sú vo webovej aplikácii
v záložke „Poznávame Slovensko“ v dvoch základných rovinách:
•

prírodovedné vzdelávanie, vlastivedné vzdelávanie i pracovno-technické vzdelávanie.

žiaci z 91 (2 %) uviedli Východoslovenskú nížinu, žiadnu inú odpoveď sme nezaznamenali.

Rozličné materiály na edukáciu o slovenských remeslách, zvykoch a tradíciách.

Podľa údajov v grafe 5 až 78 z 91 žiakov (∑výskytu= 32 %) uviedlo aspoň jednu rieku na

Učiteľom sa ponúkajú interaktívne vzdelávacie programy (IVP) určené pre žiakov, aby

Slovensku. Medzi nimi najčastejšie Dunaj, Váh, Hron, ale vyskytla sa aj rieka Orava, či

vedeli správne nasmerovať ich vzdelávacie aktivity nielen v škole, ale aj

potok Bystrica. Z pohorí 68 žiakov (∑výskytu= 28 %) uviedlo Tatry, Veľkú Fatru, prípadne

v mimoškolských zariadeniach, kluboch či pri vzdelávaní doma. Sú tam umiestnené

Matru. Vyskytli sa aj pomenovania vrcholov ako Gerlachovský štít a Kriváň. Početnejšou

rôzne edukačné námety, konštruktívne i didaktické hry, ktoré je možno podľa potrieb

kategóriou bola aj kategória mestá, na ktorú správne odpovedalo celkom 27 % žiakov

učiteľov dopĺňať.

(∑výskytu= 67). Spomedzi miest žiaci uviedli Martin, Banskú Bystricu, Nitru, Bratislavu, ale
aj mestá ako Poltár, Lučenec.1
Jednoznačne sa preukázalo, že kvalita poznania slovenských reálií žiakmi
slovenských škôl v zahraničí je veľmi nízka. Žiaci ani vo svojich voľných vyjadreniach
predstáv o Slovensku nedokázali uviesť žiadne konkrétne údaje, fakty, prezentovať
špecifiká. Opierali sa len o všeobecné hodnotiace výroky: pekná, krásna, príjemná. Príprava
podporných vzdelávacích programov, e-učebníc, informačných materiálov a pod.,
vymedzených v cieľoch projektu, sa ukázala ako opodstatnená a pre zvýšenie poznania
a identity veľmi dôležitá. „Potreba poznania krajiny ich predkov, jej jednotlivostí aj
vzťahových súvislostí je príkladom emocionálneho postoja k Slovensku, cez ktorý sa ich

87

V rovine pre učiteľa sú spracované metodicko-didaktické materiály zamerané na:

•

V rovine pre žiaka sú vhodnou a veku primeranou formou spracované edukačné
materiály o prírode Slovenska, o vlasti Slovákov, o ľudových tradíciách a remeslách
Slovákov, hry, zábavy, videá aj zaujímavosti pre učenie sa o Slovensku. Interaktívne
vzdelávacie programy (IVP) žiakom sprostredkúvajú poznávanie Slovenska hravou
interaktívnou formou. Edukačné obsahy v IVP sú spracované zaujímavou formou
a sprostredkovávajú im množstvo multimediálnych informácií. Poskytujú im vždy niečo
nové, čím sa učenie žiaka stáva efektívnejším a kvalitnejším, pretože sú spracované
omnoho živšie, príťažlivejšie, s pôsobením na všetky zmysly učiacich sa (Huľová,
2012).

Ďalšie záložky webovej aplikácie otvárajú zaujímavosti o Slovensku, a to vo forme

kompetencií učiteľov v oblasti pedagogického riadenia. Program bol pripravený v školskom

textov, videí, slovenských piesní, interaktívnych vzdelávacích činností, aj možnosti diskusií,

roku 2011/2012 a už koncom roku 2012 nám AK pri MŠVVaŠ SR v rámci kontinuálneho

či cez rýchle linky hľadanie zaujímavých a pre edukačné účely potrebných informácií.

vzdelávania pedagogických zamestnancov Certifikovaný program „Rozvíjanie
diagnostických, evalvačných a hodnotiacich kompetencií učiteľov základnej školy“
akreditovala. Program gestorovala členka riešiteľského tímu S. Babiaková. Jeho cieľom je

2. Špecifické potreby učiteľov v oblasti výučby slovenských reálií

rozšírenie profesijných kompetencií učiteľov, potrebných na diagnostikovanie, evalváciu
a hodnotenie v školskej praxi. Ako jeden z výstupov tohto projektu bol program

Koncept kvalitnej školy v sebe zahŕňa podľa Spilkovej (2005, s. 75) tri oblasti:

zrealizovaný v čase od 25. 8. do 31. 8. 2013. Organizovala ho zainteresovaná Katedra

podmienky a vstupy (materiálne vybavenie a personálne zabezpečenie), proces vzdelávania

elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici, Metodické centrum

a fungovania školy (spôsob riadenia, klíma, kvalita učebných procesov) a výsledky

pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov a CCV UMB v Banskej

vzdelávania. V snahe zachytiť a popísať kvalitu edukačných procesov v celom kontexte

Bystrici. Vzdelávania „Rozvíjanie diagnostických, evalvačných a hodnotiacich kompetencií

systému školy vo vybraných lokalitách v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku sme použili

učiteľov základných škôl“ pre učiteľov prvého a druhého stupňa ZŠ sa zúčastnilo 25

stratégiu prípadovej štúdie, ktorá nám umožňuje najlepšie zachytiť zložitosti konkrétnych

učiteľov ZŠ zo Srbska. Zastúpené boli školy: ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci; ZŠ J. M.

škôl a vzťahov v nich v ich celistvosti. Našimi prípadmi sú vybrané školy s vlastnou

Dragutína v Hložanoch, ZŠ Sveti Sava v Báčskej Palanke; ZŠ Janka Čmelika v Starej

podobou vzdelávania v nich. Základné informácie pre jej spracovanie sme získavali

Pazove a ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysači. Učitelia absolvovali celý program, v ktorom

prostredníctvom kvantitatívnych i kvalitatívnych postupov. Spočiatku sme realizovali

dominovali témy: Evalvácia a autoevalvácia školy; Diagnostikovanie a hodnotenie kolektívu

pedagogické pozorovanie, didaktické testy, štruktúrovaný rozhovor, analýzu školských

školskej triedy a jednotlivého žiaka; Individuálne, osobnostné, sociálne a vzdelávacie

dokumentov a dotazníkové šetrenie. Jeden z dotazníkov bol konštruovaný so zámerom

špecifiká žiakov; Evalvácia a hodnotenie edukačného procesu a jeho výstupov

bližšie skúmať to, ako hodnotia kvalitu školy jej učitelia v jednotlivých oblastiach:

a Autoevalvácia učiteľa pod vedením učiteľov z Katedry elementárnej a predškolskej

strategické zámery a plán rozvoja školy, pedagogické riadenie školy, hodnotenie a profesijný

pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici: Dr.h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc.; prof.

rast učiteľov, edukačný proces a výsledky a profesijné kompetencie učiteľov, tiež oblasť,

PhDr. Bronislavy Kasáčovej, CSc.; doc. PaedDr. Aleny Douškovej, PhD.; doc. PaedDr.

stav a potreby výučby slovenských reálií. Údaje sme získavali v období školského roku

Simonety Babiakovej, PhD.; Mgr. Mariany Cabanovej, PhD. a PaedDr. Mariana Trnku,

2011/2012 na daných školách.

PhD. Frekventanti vzdelávania vo svojich záverečných prezentáciách pred trojčlennou

Vzdelávacie potreby učiteľov v oblasti – pedagogické riadenie školy, hodnotenie
a profesijný rast učiteľov sme využili na pomenovanie silných a slabých stránok

komisiou preukázali rozšírený vhľad, nové vedomosti a spôsobilosti. Absolvované
vzdelávanie hodnotili pre svoju ďalšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť ako veľmi prínosné.

pedagogických zamestnancov vybraných škôl v oblasti strategickej, pedagogickej

Vzdelávacie potreby učiteľov v oblasti realizácie výučby reálií o Slovensku

a personálnej práce školy a vymedzenie potrieb učiteľov a vedenia škôl v tejto oblasti.

v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch sme zisťovali súborom otázok

Cieľom bolo na základe zistených potrieb vytvoriť program vzdelávania pre učiteľov

v dotazníku, ktoré boli zamerané na dostupnosť didaktických prostriedkov o Slovensku

v slovenských školách, ktorý pomôže korigovať zistené požiadavky na zvýšenie

(učebníc, pracovných listov, máp, audio a video nahrávok, DVD), na možnosti využívať
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interaktívne tabule a interaktívne vzdelávacie programy. Na našom pracovisku sa otázkam

Záver

didaktiky prírodovedy a vlastivedy venujú autori odborných prác v tejto oblasti.2 Tiež nás
zaujímalo, či majú učitelia dostatok didakticko-metodických materiálov na výučbu

Aktivity riešiteľov projektu sú v záverečnej fáze. Posledné úpravy sa dotýkajú najmä

prírodovedných a spoločenskovedných predmetov, či si majú možnosť dopĺňať vedomosti

webovej aplikácie interaktívnych vzdelávacích programov. Ukončuje sa príprava záverečnej

o Slovensku prostredníctvom teoretických vzdelávacích aktivít, ktoré organizuje ich škola,

publikácie, v ktorej budú detailnejšie prezentované výskumné zistenia a sprievodný materiál

iná inštitúcia, alebo sú pre nich dostupné vzdelávacie aktivity organizované priamo na

k vytvoreným podporným multimediálnym programom na hlbšie poznávanie

Slovensku. Do súboru bola zaradená aj otvorená úloha „V rámci výučby slovenských reálií

prírodovedných a spoločenskovedných reálií Slovenska. Veríme, že aj takýmto spôsobom

by sme potrebovali...“.

vzdelávania podporíme národné povedomie, resp. identitu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na základe zistených informácií možno konštatovať, že učitelia v spolupracujúcich
školách vyjadrujú vysokú mieru spokojnosti s výučbou reálií, s materiálno-technickým

Poznámky

vybavením a možnosťami svojho ďalšieho vzdelávania v oblasti výučby reálií. Všetky

1 Viac informácií o zistených údajoch je možné nájsť: Doušková, A. – Tomkuliaková, R.: Vzdelávacie potreby
detí na slovenských školách v zahraničí. In ACTA UNIVERSITATIS MATTHAEI BELII. Zborník vedeckovýskumných prác č. 14. Banská Bystrica: PF UMB 2013, s. 29 – 42.

možnosti hodnotili učitelia určitým stupňom pozitívneho hodnotenia. Učitelia sa najviac
stotožňujú s odpoveďou, že v rámci vzdelávacích aktivít o Slovensku majú možnosť aj
osobne navštíviť Slovensko. Poznávaniu reálií Slovenska sa najmenej venujú vo voľnom

2

Doušková Alena, Tomkuliaková Ružena, Trnka Marian, Gašparová Miroslava a Huľová Zlatica.
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Resumé
Quality of Education and Support of National Identity at Slovak Schools Abroad.
The results of a research project
The authors deal with the quality of education and with the support of national identity at
Slovak schools abroad. They describe the aims, carrying out and results of a scientific and
research project "Quality of Education and Support of National Identity at Slovak Schools
Abroad", whose main objective is the support of preserving the national identity of Slovaks
living abroad via an increase of pupils' awarenes about natural a social facts of Slovakia.
The attention is paid to the illustration of projects results in the area of determination of
education needs of pupils and teachers.
Key words: national identity, natural and social facts of Slovakia, Slovaks living abroad,
project, multimedia programmes and technologies
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Príloha 3 Webová aplikácia na sprostredkovanie obsahov učiva na podporu prírodovedného a
spoločenskovedného vzdelávania

Zdroj: Z. Huľová, 2012. Využitie nových mediálnych technológií v ranej edukácii.
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EVA ĎUROŠOVÁ

R OZVÍ J A N IE PREDČ ITATEĽSKEJ A ČITATEĽSKEJ
GR A MOTNOSTI DETÍ SLOVÁK OV
ŽI JÚCICH V ZAHR ANIČÍ
Eva Ďurošová
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica

Úvod

•

deti si o písanej reči vytvárajú hypotézy, ktoré následne rekonštruujú, a tak svoje
poznanie korigujú;

Jeden z najpodnetnejších výskumov na poli uchopovania gramotnosti realizovala

•

vývin písanej reči je podmienený individuálnym kognitívnym vývinom jednotlivých

Emilia Ferreiro. Svoj výskum zamerala na sledovanie, popis a vysvetľovanie uchopovania

detí a bohatým sociokultúrnym prostredím.

literárnej gramotnosti detí v jeho iniciačných fázach až po pochopenie konvencie písaného

V rokoch 2011 – 2013 sme sa zapojili do výskumu Kvalita vzdelávania a podpora

jazyka. Tento proces sledovala u 3- až 7-ročných detí. K skúmaniu pristúpila z hľadiska

národnej identity na slovenských školách v zahraničí. V rámci neho sme realizovali

piagetovského pohľadu na konštruovanie poznania písanej reči. K najdôležitejším

samostatný výskum pod názvom Elementárna čitateľská gramotnosť a pregramotnosť detí

všeobecným zisteniam patria nasledujúce:

Slovákov žijúcich v zahraničí. Naše skúmanie podnietil výskum Emilie Ferreiro (1986),

písanú reč deti uchopujú štadiálne;

ktorý realizovala u španielsky hovoriacich detí. Zaujímalo nás, či je tento model vývinu

•
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gramotnosti platný aj v slovenskom jazyku, či sa u slovensky hovoriacich detí objavia tie
isté prekoncepcie, a teda či je naozaj modelom vývinovým, štadiálnym (ako ho nazvala

Zamerali sme sa na skúmanie piatich oblastí, ktoré považujeme za významné v rámci
vývinu gramotnosti:

autorka), modelom, ktorý je podmienený psychickým vývinom detí. Vplyv sociálneho

•

formálne aspekty písanej reči;

prostredia, ktoré v jej výskume figuruje v podobe zoradenia výsledkov skúmania podľa

•

čítanie s obrázkami;

sociálneho statusu rodín detí (nepopisuje kritériá tohto začlenenia), sme v našom výskume

•

čítanie bez obrázkov;

nereflektovali. Naším cieľom bolo overiť, či sa aj u slovensky hovoriacich detí vyskytnú tie

•

akt čítania;

isté stupne vývinu ako u detí, ktoré skúmala Emilia Ferreiro. Do výskumu sme zaradili deti,

•

vývin písanej reči.

ktoré vyrastajú na Slovensku, a deti, ktoré trvalo žijú v prostredí slovenských komunít

E. Ferreiro skúmala aj vplyv dialektu na vývin gramotnosti. V našom výskume sme

v Rumunsku a v Srbsku. Obe skupiny žijú v prostredí, v ktorom sa hovorí slovenským

sa týmto aspektom nezaoberali. Keďže výskum stále prebieha, v príspevku budeme

jazykom, deti zahraničných Slovákov žijú v bilingválnom prostredí, kde sa slovenčina

prezentovať len výskumné zistenia z prvých troch oblastí. V nasledujúcom texte uvádzame

vyskytuje väčšinou ako ich materinský jazyk, a všetky navštevujú materskú školu

niektoré výsledky výskumu.

s vyučovacím jazykom slovenským.
V testovaní sme si stanovili rovnaké oblasti ako E. Ferreiro. Snažili sme sa použiť
rovnakú metodiku výskumu, avšak použili sme aj v súčasnosti známe a dostupné výskumné

Formálne aspekty písanej reči

metódy a nástroje: analýzy video- a audiozáznamov, metódu IPA (Interactive
phenomenological analysis), fenomenologický rozhovor. Pri spracovaní výskumných zistení

Pod pojmom formálne aspekty písanej reči rozumieme formálnu stránku písania,

sme použili softvér Atlas.ti, výskumné zistenia v súčasnosti stále vkladáme na internetovú

vonkajšie prejavy píšuceho/čítajúceho a formálnu stránku písanej reči. Z nich sme vyčlenili

stránku www.zahranicnyslovak.sk/gramotnost, ktorá v terajšej podobe môže slúžiť ako

akt čítania ako zvláštnu časť, ktorou sa budeme zaoberať na inom mieste. V testovaní sme

výučbové médium pre tých, ktorí sa zaujímajú o problematiku čitateľskej gramotnosti.

deťom predkladali karty s napísanými hornými slučkami (pripomínajú malé písané e viazané

V budúcnosti ju možno obohatiť po obsahovej stránke o interaktívne cvičenia a popisy

do jedného celku), písmenami, číslicami, zhlukmi písmen, slabikami, slovami

aktivít, ktoré by pomohli Slovákom žijúcim v zahraničí pri výučbe slovenského jazyka ich

a pseudoslovami v písanom alebo tlačenom tvare (malé aj veľké písmená). Výskumník sa

detí.

detí pri každej karte pýtal, či je to, čo je na karte, určené na čítanie, resp. či sa to dá čítať.
Na testovanie úrovne rozvoja gramotnosti sme použili testy, ktoré sme prebrali od E.

Ferreiro (1986). Vytvorili sme kartičky s obrázkami a textom, kartičky len s textom
a pripravili sme aj ďalšie testovacie úlohy pre deti. Ich reakcie a odpovede sme nahrali na
videozáznam a neskôr analyzovali. Jednotlivé položky testu (slová a vety), ktoré sme

Zároveň žiadal toto rozhodnutie zdôvodniť. Odpovede detí sme analyzovali a zistili sme, že
niektoré z nich mali stanovené kritériá rozhodovania o čitateľnosti textu. Boli nimi:
•

kritérium minimálnej kvantity;

•

kritérium variácie znakov;

•

iné kritériá.

použili, nie sú doslovným prekladom slov, aplikovaných E. Ferreiro, ale sú adekvátnymi
zástupcami týchto slov v súlade so zacielením konkrétnych testových úloh a s prihliadnutím
na špecifiká slovenského jazyka (oproti španielčine).
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Deti, ktoré mali vytvorené kritérium minimálnej kvantity, tvrdili, že čítať sa dá len vtedy,

čítať, sa o ne zaujímali a poznali ich pomenovanie, prípadne aj funkciu v písanej reči. Tieto

ak je na kartičke niekoľko znakov (zvyčajne potrebovali aspoň 3 znaky). Napríklad slabika

deti vnímali aj ortografiu, veľakrát ju však považovali za niečo, čo je variabilné, nie

„KU“ sa podľa nich nedala čítať a zdôvodňovali to tým, že „je tam málo“, alebo „to je len

principiálne (ako zákonitosť). Pripúšťali rôzne zápisy jedného slova.

jedno“. Niektoré deti mali vytvorené kritérium variácie znakov. Pre tieto deti bolo
neprijateľné, aby sa dal čítať taký text, v ktorom sa znaky (v rade za sebou) opakujú. Ako

Ďalší jav, ktorý skúmala E. Ferreiro a vyskytol sa aj v našom výskume, bola
konvencia smeru písania. Aj u našich detí sa vyskytli tri druhy smeru čítania/písania:

príklad karty, ktorá podľa nich nie je určená na čítanie, uvádzam kartu s textom „AAAA“.

•

konvenčný – na stránke zhora nadol a v riadku zľava doprava;

Deti tvrdili, že sa to nedá čítať, lebo „sú tam rovnaké“, prípadne „je tam len AAAA“. Na

•

opačný – na stránke zdola nahor a v riadku sprava doľava;

otázku výskumníka, či sa to teda dá čítať alebo nie, odpovedali „to nič neznamená“. Vo

•

vlastný.

výskumnej vzorke sa našli aj deti, ktorých výpovede boli nekonzistentné, v priebehu

Niektoré deti, ktoré vykazovali opačný smer čítania/písania, tento smer často nemali

testovania ich menili, uvádzali rôzne dôvody, napríklad „lebo sa mi to páči“, ale keďže

ukotvený, stabilizovaný, ale počas čítania ho menili tak, že napr. na začiatku čítania

vedeli uviesť dôvod, zaradili sme ich do skupiny, v ktorej mali deti stanovené iné kritériá.

ukazovali prstom v konvenčnom smere, ale pri prechode na druhú stranu pokračovali od

Ak deti nemali vytvorené kritériá svojho tvrdenia, svoje rozhodnutie nevedeli zdôvodniť,

spodnej časti strany smerom hore, prípadne na konci riadka pokračovali v nasledujúcom

zaradili sme ich do skupiny detí, ktoré nemajú vytvorené uvádzané kritériá. V tejto skupine

riadku sprava doľava. Iné deti uplatňovali smer čítania textu podľa vlastných pravidiel,

boli aj také deti, ktoré už tieto kritériá opustili – deti, ktoré mali vytvorené prepracovanejšie

napríklad v špirálovitom smere.

stratégie čítania a porozumenia čítaného textu, ale aj deti, ktoré ešte nevnímali text ako zdroj
informácií.
V oblasti zameranej na formálne aspekty písanej reči sme si všímali aj to, ktorý typ

Čítanie s obrázkami

písma deti považujú za čitateľný. Niektoré deti označovali, že čítať sa dá text písaný
tlačeným písmom (veľké aj malé písmená), menej sa vyskytovalo označenie, že čítať sa dá

V tejto oblasti sme skúmali, či a ako deti vnímajú obsah výpovede alebo informáciu,

len písané písmo. Deti, ktoré vedeli čítať, väčšinou označovali za čitateľné oba typy písma.

ktorú v sebe nesie obrázok a text. Oboje, obrázok aj text, obsahovali kartičky, ktoré sme

Typ písma pre deti znamenal základný, vzorový model písanej reči.

deťom predkladali. Zaujímalo nás, či deti odlišujú písaný text od obrázka, kde hľadajú

Ďalším zistením boli zhodné prekoncepcie detí o čitateľnosti číslic a diakritických

informáciu (v obrázku? v texte?), či vedia, že text je nositeľom informácie, a aké aspekty

znamienok. Niektoré označovali číslice za niečo, čo sa dá čítať, iné tvrdili, že „to sa

písanej reči si všímajú, keď odhadujú zapísaný význam. Napriek tomu, že dešifrovanie je

počíta“. Ponímanie číslic, chápanie početnosti, jej grafického záznamu, prípadne

v bežnej školskej praxi na Slovensku považované za jedinú „správnu“ stratégiu čítania,

manipulácia s číslami by si vyžadovali ďalší výskum. Z nášho skúmania možno konštatovať

nešlo nám o to, či deti vedia dešifrovať text. Zaujímalo nás, čo o texte vedia, ako

len to, že niektoré deti už vnímajú číselnú a alfabetickú znakovú sústavu ako dve rozdielne

premýšľajú, keď sa snažia text čítať a porozumieť písomnej výpovedi. Testovanie sme

zapisovacie sústavy a poznajú aj ich rozdielnu funkciu. E. Ferreiro skúmala aj úroveň

realizovali tak, že výskumník predložil každému dieťaťu kartičku s textom a obrázkom

chápania interpunkčných znamienok a v časti venovanej dialektu aj chápanie funkcie

a spýtal sa: „Je na kartičke niečo na čítanie?“ Ak dieťa povedalo, že áno, nasledovala otázka:

diakritických znamienok. Tento jav sa objavil aj u našich detí. Najmä deti, ktoré už vedeli

„Kde je to zapísané?“ Podľa odpovede sme zaradili deti do skupiny „rozlišuje“, resp.
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„nerozlišuje text od obrázka“. Následne sa výskumník s dieťaťom rozprával o tom, „čo je
tam napísané“, pričom žiadal zdôvodnenia, prečo si to dieťa myslí.

Špecifickým a z vývinového hľadiska veľmi dôležitým prvkom sa nám javilo
vytvorenie sylabickej hypotézy u detí, ktorá sa prejavovala tým, že tvrdili, že

Podobne ako u E. Ferreiro, aj v našom výskume sa vyskytli tieto javy: Deti text

v písanom texte je zapísané čosi, čo obsahovalo menej (niekedy aj viac) slov, ako sa

najskôr vnímajú bez evidovania grafických charakteristík, no vo vyšších stupňoch

v slovnej výpovedi v skutočnosti nachádzalo. Nastala situácia, keď dieťa nemohlo každému

vývinu si ich nielen všímajú, ale považujú ich za relevantnú entitu, ktorá podľa nich

slovu vo svojej výpovedi priradiť jedno slovo textu, deťom ostával akýsi zvyšok, ktorý

poukazuje na obsah textu. Ďalším typom odpovedí detí boli také, v ktorých vlastnosti textu

„nesedel“ do ich prekonceptu. Dieťa bolo vystavené kognitívnemu konfliktu (nesúrodosť

poskytovali deťom tzv. kľúče k predikcii obsahu textu, pričom predikovanie bolo založené

hovoreného a napísaného), ktorý riešilo tým, že niektoré slová slabikovalo, pričom slabiky

na pochopení výpovede obrázka. Deti pripisovali význam formálnym charakteristikám

nemuseli zodpovedať reálnym slabikám tak, ako ich chápu dospelí. Aby dieťa mohlo

textu. Evidovali sme dva typy kľúčov: dĺžka a súvislosť textu (jeho členenie na časti)

hovorené časti výpovede priradiť ku konkrétnym častiam písaného textu, rozdelilo niektoré

a rozdiely medzi písmenami. Deti napríklad vnímali dĺžku, resp. členenie textu na časti a na

slová na pseudoslabiky, ktoré potom priraďovalo k častiam textu. Ak mu zvyšovali písané

základe toho tvrdili, že ak sú v texte dve časti, tak aj výpoveď musí mať dve slová (resp. dve

časti textu, priradilo ich (najčastejšie) k podmetu, predmetu alebo k prísudku.

vety, dva celky), ak je text dlhší, aj výpoveď je dlhšia. Výsledkom takéhoto usudzovania

Iným príkladom je riešenie, v ktorom dieťa spojilo dve napísané slová a priradilo im

bolo, že sa snažili interpretovať text „kačka pláva“ s obrázkom kačky plávajúcej na vode

jedno vyslovené slovo1. Vetu „TO AUTO IDE“ dieťa čítalo napríklad takto: „trkačske“2

ako „kačka a káčer“, prípadne „kačka, voda“, pričom ukazovali na jednotlivé slová textu.

(prstom ukazovalo na TO) „au-to“ (ukazovalo na AUTO a na IDE).

Deti uvádzali, že text (vyjadrený slovom alebo vetou) predstavuje pomenovanie obrázka –
vytvorili si hypotézu pomenúvania.

V dôsledku vytvorenia slabikovej hypotézy deti uvádzali nasledujúce riešenia
konfliktu:

V skorších vývinových stupňoch majú deti vytvorený prekoncept, že sa zapisujú len

•

výpoveď dieťaťa, že zostávajúca časť nič neznamená;

podstatné mená, to znamená, že majú vytvorenú hypotézu pomenúvania. Evidentne pri tom

•

návrh dieťaťa nechať to tak;

vychádzajú z obsahu obrázka a zároveň zo svojich vlastných skúseností a prekoncepcií,

•

pripojenie zostatku k väčšiemu celku;

ktoré majú vytvorené o svete a o reči. Deti v tomto štádiu hovorili, že v texte sú zapísané

•

priradenie slabikovej hodnoty zostatku (k tomu, čo zostalo).

veci/zvieratká, osoby, ktoré boli zakreslené v obrázku. Ak bol na obrázku nakreslený

Vytvorenie slabikovej hypotézy možno považovať za riešenie kognitívneho konfliktu

medvedík, ale v texte pod ním bolo napísané „hračka“, tieto deti tvrdili, že je tam napísané

dieťaťa, v rámci ktorého prehodnocuje a snaží sa o zosúladenie zvukov a grafických znakov

„macík“. Ak bol obrázok bohatší, bolo v ňom nakreslené aj prostredie, v ktorom sa udalosť

(častí slov, slabík) vo vete – reálny zápis vety vs. vyslovená veta. V nasledujúcich stupňoch

konala, pričom text znel „Janko sa člnkuje na rieke.“, deti tvrdili, že v texte sú zapísané

vývinu si deti vytvárajú alfabetickú hypotézu. Jej vytvorenie je dôsledkom riešenia

niektoré konkrétne pomenovania a udalosti, ktoré im obrázok evokoval, napr. že ujo chytá

kognitívneho konfliktu medzi najmenšími zvukovými a grafickými elementmi reči. Tieto

ryby (Janko na obrázku nechytal ryby), slniečko svieti, je tam kvietok, ryba a podobne.

výskumné zistenia už súvisia aj s nasledujúcou časťou čítanie bez obrázkov.

V nižších vývinových stupňoch deti prenášali vlastnosti fyzických objektov zakreslených
v obrázku na text, napríklad tvrdili, že v texte sú zapísané viaceré objekty, lebo aj vlniek je
veľa (napr. obrázok s textom „kačka pláva“).
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Čítanie bez obrázkov

„zvyšok“, ktorý nebolo s čím párovať (začiatky korešpondencie zvuku a grafických znakov
a objavenie sylabickej hypotézy). K našim najdôležitejším zisteniam patria práve tie

V tejto oblasti sme sa zamerali na skúmanie toho, čo deti dokážu prečítať, ak nemajú
podporu v obrazovom materiáli. Zaujímalo nás, či nájdu vzťah medzi hovoreným slovom

zistenia, ktoré sa viažu k sylabickej a alfabetickej hypotéze (uvedené vyššie) a k pochopeniu
fonetického princípu zapisovania slov.

a jeho zápisom. Naše skúmanie smerovalo k skúmaniu spôsobilosti identifikovať v texte

Vo vyšších štádiách sa deti snažili o one-to-one corespodence, teda

izolované slová, potreby separácie slov v texte a k skúmaniu produkcie inverznej vety

o korešpondenciu medzi zvukmi a znakmi, pričom ešte nemuselo ísť o hláskovo-

s absurdným významom. Testové úlohy sme deťom dávali tak, že sme im plynule prečítali

písmenkovú korešpondenciu. Napríklad tvrdili, že v prvej časti textu je napísané

vetu, pričom sme plynule prechádzali prstom po slovách, ktoré sme práve čítali. Následne

pomenovanie a v ďalšej časti niečo, čo s týmto pomenovaním kontextovo súvisí, napr.

sme sa uistili, že deti dávali pozor tým, že sme ich nechali zopakovať našu činnosť. Potom

„kačka pláva“, „kačka, voda“, alebo „kačka, káčer“ (v texte „kačka pláva“), alebo „trkačske

sme sa pýtali, kde v texte sú zapísané jednotlivé slová – identifikácia izolovaných slov

auto“ (v texte „TO AUTO IDE“). Až neskôr, vo vyšších stupňoch vývinu boli deti

v t e x t e . N a s k ú m a n i e p o t r e b y s e p a r á c i e s l o v s m e p o u ž i l i n a p r. v e t u

schopné robiť hláskovo-písmenkovú korešpondenciu, v týchto vývinových stupňoch si

„SLNKOSVIETINADOMY“, ktorú sme predtým použili v predchádzajúcej úlohe

deti vybudovali alfabetickú hypotézu ako dôsledok riešenia konfliktu medzi uplatňovaním

s oddelenými slovami. Detí sme sa pýtali, či je veta v poriadku, prípadne sme doplnili

slabikovej hypotézy a reálnym zápisom textu. Dospieť ku hláskovo-písmenkovej

otázku, či netreba čosi urobiť. Na skúmanie produkcie inverznej vety s absurdným

korešpondencii je však možné až vtedy, keď deti pochopia fonetický princíp zapisovania.

významom sme použili tú istú vetu, ktorú sme pred dieťaťom napísali (pričom sme hovorili

Na základe týchto svojich predstáv o čítaní si deti vytvárajú aj stratégie, ako prečítať

jednotlivé slová, ktoré sme písali). Pod vetu sme napísali jednotlivé slová tejto vety

text. Jednou z najskorších stratégií čítania, ktoré nám deti ukazovali, je stratégia

v rozhádzanom poradí a dieťaťu sme hovorili: „Pozri, toto slovo dám sem (DOMY), toto

odhadovania významu čítaného textu. Deti považovali svoju činnosť za čítanie, ak

sem (SVIETI), toto zostane tu (NA) a toto slovo dám sem (SLNKO).

odhadovali text, predovšetkým na základe výpovede obrázka, ktorý text sprevádzal. Je to

Pôvodná veta teda bola SLNKO SVIETI NA DOMY, vytvorená reverzia mala

prirodzené, pretože vo svojom živote, v prostredí, kde žijú, sa veľakrát stretli s tým, že

podobu DOMY SVIETI NA SLNKO. Potom sme sa detí opýtali: „Je to tá istá veta?“

obrázok je sprevádzaný textom, ktorý s obrázkom tematicky súvisí (reklama, názvy

Výskumník zároveň žiadal zdôvodnenie výpovede. V tejto časti výskumu sme znovu zistili,

obchodov, budov, rozprávkové knihy, nápisy na čokoláde, cukríkoch, hračkách...). Stratégiu

že deti si v nižších stupňoch vývinu myslia, že v texte sú zapísané len podstatné mená.

odhadovania deti používajú na základe svojich skúseností s kultúrou, ktorej sú účastné. Túto

Myslíme si, že to súvisí s vnímaním obrázka ako zdroja informácie (obsahu obrázka deti

stratégiu používali často ako východiskovú stratégiu aj v prípade, že karta neobsahovala

rozumejú už v nižšom veku, majú skúsenosť, že obrázok má výpovednú hodnotu). Neskôr

obrázok, pričom sa opierali o formálne znaky textu. Pri čítaní s obrázkami, ale najmä bez

deti zisťujú, že v písanom texte sú zaznačené aj iné slovné druhy (najmä slovesá). Deťom

nich, sme sledovali aj uchopovanie ďalšej stratégie, ktorou je dešifrovanie textu. Niektoré

pri priraďovaní písaných a hovorených častí textu robia problémy napríklad predložky,

deti sa snažili preukázať, že vedia čítať aj tým, že sa za každú cenu snažili dešifrovať

spojky, zámená, niekedy číslovky (výskum nebol vedený v intenciách morfológie). Tieto

písmená (čítali oddeleným hláskovaním, konvenčným spôsobom), pričom vôbec

slová sú mnohokrát práve tie, ktoré v určitom stupni vývinu nepriraďovali k písaným

nepochopili obsah čítaného textu. Túto stratégiu mali vytvorenú častejšie tie deti, ktoré sa

častiam textu v dôsledku vytvorenej hypotézy pomenúvania. Následne im zostával

nachádzali v najvyšších stupňoch vývinu gramotnosti.
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Na tomto mieste musíme dodať, že naša výučba začiatočného čítania a písania

Záver

v prvom ročníku základnej školy je nastavená na úroveň tých detí, ktoré dosiahli najvyššie
stupne vývinu gramotnosti, v ktorých si vytvárajú alfabetickú hypotézu – chápu a snažia sa

Naším cieľom bolo poukázať na vybrané zistenia výskumu, ktorý stále prebieha –

uplatňovať fonologický princíp zapisovania textu3. Deti, ktoré dosiahli pred vstupom do

najmä časť venovaná vývinu písania ešte nie je spracovaná. Preto naše výskumné zistenia

školy len úroveň, v ktorej prijali sylabickú hypotézu, či nižšiu úroveň, mali podľa E.

nemožno považovať za kompletné. Výskum bude ukončený koncom decembra 2013

Ferreiro problémy s uchopením čítania a písania v prvom ročníku (naše praktické skúsenosti

a výsledky budú skompletizované v monografii, ktorá sa pripravuje. Už teraz však môžeme

na Slovensku to potvrdzujú, avšak na toto tvrdenie je potrebné realizovať ďalší výskum).

tvrdiť, že výsledky výskumu poukazujú na to, že psychogenetická teória vývinu

Dešifrovanie je stratégia, ktorú deti objavujú popri riešení kognitívneho konfliktu,

gramotnosti E. Ferreiro je všeobecne platná. Mapuje vývin gramotnosti

ktorý by sa dal zjednodušene formulovať „čo so slovami vo vete, keď v písanom vs.

z aspektu Piagetovho kognitívneho vývinu detí. Niektoré naše závery výskumu, ako aj

hovorenom texte nesedia slabiky“, alebo ju získavajú z prostredia (od tých, ktorí už čítať

závery výskumu E. Ferreiro poukazujú minimálne na jeden závažný moment vo výučbe

vedia). Riešenie kognitívneho konfliktu príde len vtedy, ak si dieťa uvedomí fonetický

začiatočného čítania a písania v prvých ročníkoch základných škôl: výučba začiatočného

princíp zapisovania slov. Ak túto stratégiu dieťa získa z prostredia (od čitateľov, najčastejšie

čítania a písania u nás, v ktorej sa preferuje hlásková analyticko-syntetická metóda, je

od dospelých), prestane riešiť konflikty, zavrhne svoje prekoncepcie o čítaní, prestane

efektívna len vtedy, ak žiaci dospeli do vyšších stupňov vývinu gramotnosti, v ktorých

rozmýšľať o čítaní, lebo „ja neviem, ako sa to číta, mňa to ešte mama neučila“.

už chápu fonetický princíp zapisovania hlások a vedia ho uplatňovať v písanej reči.

V našom výskume sme pozorovali tie isté javy ako E. Ferreiro:
•

•

•

S týmto faktom však súvisí množstvo ďalších výskumných zistení. Poznanie

Deti sa snažili prioritne o odhadovanie významu textu, t. j. prvotné je odhadovanie.

fonetického princípu a prijatie alfabetickej hypotézy sú podmienené množstvom

Až keď s touto stratégiou neuspeli, pokúsili sa o dešifrovanie (ak túto stratégiu

ďalších hypotéz, ktoré si dieťa musí vytvoriť ešte predtým. Poznáva svet, svoje

poznali).

hypotézy musí zosúladiť s týmito poznatkami, s poznatkami a skúsenosťami so svojou

Iné deti dešifrovali bez ohľadu na význam, snažili sa o identifikáciu písmen,

materinskou rečou (v bilingválnom prostredí aj s ďalším jazykom), musí odmietnuť

pričom im akoby nezáležalo na význame. Vo výskumnej vzorke sa vyskytlo dieťa,

a rekonštruovať predchádzajúce hypotézy, aby vôbec došlo k pochopeniu fonetického

ktoré poznalo všetky písmená, no napriek tomu nedokázalo porozumieť ani

princípu zapisovania reči – a to sme poukázali len na jednu súčasť procesu uchopovania

jedinému slovu – dešifrovanie bolo odtrhnuté od významu.

gramotnosti. Ak však túto cestu deťom nedoprajeme, zabrzdíme ich myslenie, ktoré sa

Poslednú skupinu tvorili deti, ktoré používali obe stratégie, a podľa potreby ich

v procese a procesom vynárajúcej sa gramotnosti vyvíja. Ak sa odvážime ísť cestou, ktorú

efektívne striedali. Bolo evidentné, ako koordinujú obe stratégie. Túto stratégiu sme

nám deti samy ukazujú, je pravdepodobné, že z nich vyrastú ľudia, ktorí vedia kriticky

nazvali koordinácia odhadovania a dešifrovania významu textu. Deti, ktoré ju

myslieť, sami sa rozhodovať, tvoriť.

používali, sa nachádzali v najvyššej fáze vývinu gramotnosti, často už rozumeli
tomu, čo čítajú, a viac-menej už vnímali aj ortografiu.

Toto, samozrejme, neplatí len pre deti žijúce na Slovensku, ale pre všetky deti. Deti,
ktoré trvalo žijú na Slovensku, dostávajú pri výučbe začiatočného čítania a písania zo strany
štátu štandardnú starostlivosť. Deti Slovákov žijúcich trvalo v zahraničí sa vzdelávajú podľa
školských vzdelávacích programov príslušných štátov, kde je slovenský jazyk vnímaný ako
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cudzí jazyk. Komunity Slovákov, ktoré majú zriadené (aspoň) základné školy s vyučovacím
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má učiť? Čo s dieťaťom, ktoré má nejaký problém pri uchopovaní elementárnej
gramotnosti? Má moje dieťa problémy, alebo je to bežné, ak niečo nevie? Kto mi pomôže,
ak bude treba? Takéto otázky si asi kladie každý rodič, keď odchádza zo Slovenska. Kde
nájde odpovede na tieto otázky? Momentálne si rodič musí poradiť sám.

Resumé
Literacy developing and reading literacy of children of Slovaks living abroad

Z týchto dôvodov považujem za dôležité, aby sa otázka rozvoja elementárnej
gramotnosti riešila predovšetkým u Slovákov žijúcich v zahraničí. Za najjednoduchší
a pritom efektívny spôsob, ako pomôcť týmto ľuďom, považujem vytvorenie webových
aplikácií nielen s úlohami pre žiakov, ale aj s textami, videosekvenciami javov, ktoré sa pri
uchopovaní gramotnosti vyskytujú, aby mali možnosť vidieť a vedieť, čo sa deje s ich
deťmi, keď sa učia čítať a písať. Bolo by vhodné, keby tento web postupne obsahoval aj
návody na vhodné didaktické aktivity, metodické pokyny s videoukážkami vhodných
postupov činností, ktoré je potrebné s deťmi robiť, aby rodičia sami mohli efektívne a bez
problémov podporovať vlastnú iniciatívu svojich detí v uchopovaní čítania, písania
a v poznávaní Slovenska ako súčasti poznávania sveta.

Poznámky
1 V časti čítanie bez obrázkov sme pozorovali, že deti v písanej forme nemajú potrebu členiť vetu na slová.
Preto sme tento jav nevyhodnocovali ako dôsledok vytvorenia slabikovej hypotézy.
2

Trkačske auto je pretekárske auto. Ide o vplyv dialektu.

3

Toto robili aj deti, ktoré hovorili po španielsky či nefonetickými jazykmi, napr. zapíšu „dak“ namiesto
„duck“.
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The author Eva Durosova in the contribution Literacy developing and reading literacy of
children of Slovaks living abroad presents some results of research development of literacy,
which is implemented in cooperation with compatriots from Romania and Serbia. These
results confirm the validity of the psychogenetic theory of evolution literacy by Emilia
Ferreiro. The main findings of the survey:
o on literacy development takes place in stages
o the children can create text reading strategies: estimate of reading – the first
developmental reading strategy, the decoding – a cultural passed strategy
o the children create their hypotheses about written language: the hypothesis naming,
the syllabic hypothesis, the alphabetic hypothesis.
Key words: literacy, literacy development, research literacy, initial teaching of reading and
writing in elementary school

VLADIMÍR SKALSKÝ

SLOV ENČINA AK O KĽ ÚČ K IDENTITE SLOVÁK OV
V ČR
Vladimír Skalský
Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Úvod

Každopádne sa ponúka porovnanie týchto dvoch komunít. Čo ich spája, sú fakty, že nemajú
slovenské školstvo a sú rozptýlené, žijú v diaspóre. Súčasne ich však výrazne odlišujú iné
Po rozdelení Česko-Slovenska vznikli dve významné vzájomné menšiny –

charakteristiky. Po prvé je to jazyková a kultúrna blízkosť, kvôli ktorej sú používateľmi

slovenská v Česku a česká na Slovensku. Slovenská minorita v Česku sa svojou

slovenského jazyka prinajmenšom pasívne, ale často na rôznej úrovni i aktívne, aj ďalší

početnosťou stala najväčšou menšinou v ČR a súčasne najväčšou zahraničnou slovenskou

obyvatelia ČR z majoritnej spoločnosti a ostatných minorít, keďže väčšinovo majú pôvod

komunitou v zahraničí. Deklarovanou početnosťou ju prekonáva komunita Slovákov

na Slovensku aj príslušníci rómskej, maďarskej, ukrajinskej a rusínskej menšiny v ČR.

v USA, avšak ľudí ovládajúcich slovenský jazyk je v USA iba jej časť. Najväčšou

Ďalším rozdielom je, že diaspórny spôsob existencie slovenskej minority v ČR je

komunitou používateľov slovenského jazyka v zahraničí je tak slovenská menšina v ČR,

v niektorých regiónoch s vysokou koncentráciou narušený. Napríklad v prípade Prahy, kde

ktorá má dnes 350- až 400-tisíc príslušníkov (http://www.uszz.sk/sk/pocty-a-odhady).

žije cca 100-tisíc príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, môžeme hovoriť o istej
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enkláve. Tento charakter podporuje vysoká miera inštitucionalizácie a ďalej ho podporia

s kvalifikovanými odhadmi v rozmedzí 350- až 400-tisíc príslušníkov (napr. aktuálne

významné projekty ako zriadenie Slovenského domu v Prahe a na to naviazané rozsiahle

dokumenty Rady vlády pre národnostné menšiny alebo dôvodová správa k ratifikácii

aktivity. Rozdielom je aj legislatívny rámec, v ktorom slovenská menšina v ČR žije a ktorý

Európskej charty regionálnych či menšinových jazykov hovoria o 350-tisíc členoch

vo svojom súhrne prakticky znamená, že slovenčina je de facto druhým úradným jazykom

slovenskej národnostnej menšiny v ČR). Tento počet sa pomerne výrazne líši od výsledkov

(v Českej republike neexistuje zákon o štátnom či úradnom jazyku, naopak Charta

sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2001, a to z viacerých príčin.

regionálnych či menšinových jazykov a asi 80 zákonných noriem kladie slovenčinu na roveň

Mnohí respondenti mali – skôr neoprávnené – obavy uvádzať tzv. citlivé údaje.

češtiny – pozri Skalský, 2005, s. 6 – 7). Asi najpodstatnejším rozdielom je, že v Česku

V prípade národnosti a náboženského vyznania išlo dokonca o takzvané nepovinné údaje, čo

nedochádza zatiaľ k masívnej strate jazykových kompetencií minority, hoci s ohľadom na

médiá veľmi zdôrazňovali. Slováci žijúci v ČR ako cudzinci sa zjavne vo veľkej časti

prevahu zmiešaných manželstiev sa to dá v horizonte druhej až tretej generácie očakávať.

prípadov na českom území nesčítali. Často dali prednosť sčítaniu na Slovensku. Dôvodom

Tento úbytok je na druhej strane neustále kompenzovaný prílevom obyvateľstva zo

bolo určite aj to, že nezanedbateľná časť z nich žije v ČR, najmä v Prahe, v pololegálne

Slovenska, vrátane príchodu slovenských študentov, ktorých je v súčasnosti v ČR viac než

prenajatých bytoch (buď ide o obecné byty, alebo majitelia nepriznávajú z prenájmu dane,

v čase spoločného česko-slovenského štátu.

prípadne počet hlásených osôb nezodpovedá počtu osôb, ktoré v byte skutočne žijú).
V takýchto bytoch sa obávali sčítať, prípadne im to zakazovali prenajímatelia.
Z iných národností, než je česká (prípadne moravská alebo sliezska), sa však napriek

Demografia

tomu výrazne najviac obyvateľov ČR prihlásilo k slovenskej. Bolo ich 193 190 (z toho 94
744 mužov a 98 446 žien). Ďalších 2 783 ľudí sa prihlásilo k českej i slovenskej národnosti

Hoci sme už uviedli, že používateľov slovenského jazyka je viac, v plnej šírke ho

(z toho 1 483 mužov a 1 300 žien). Ide zrejme prevažne o deti zo zmiešaných česko-

využívajú najmä príslušníci slovenskej národnostnej menšiny. Pristavme sa pri demografii

slovenských rodín, ale aj iných ľudí, ktorí chcú deklarovať takúto dvojitú identitu. Vyskytli

tejto minority.

sa ešte aj iné kombinácie: moravská a slovenská či slovenská a rómska národnosť a i.

Viac než 300-tisíc bývalých česko-slovenských občanov slovenskej národnosti

Podstatným údajom však je, že takmer 173-tisíc respondentov neuviedlo žiadnu národnosť.

žijúcich na území Českej republiky sa po rozdelení ČSFR k 1. januáru 1993 ocitlo v pozícii

Pretože išlo o nepovinný údaj, neznamená to, že by sa nehlásili k žiadnej národnosti (hoci aj

najväčšej národnostnej menšiny v Česku. Podobne sa sformovala česká menšina na

takí ľudia nepochybne existujú), ale iba to, že svoju identitu nechceli deklarovať. To robia

Slovensku, v čase rozdelenia tvorená viac než 60-tisíc obyvateľmi Slovenskej republiky,

predovšetkým ľudia s inou než väčšinovou národnosťou, takže veľkú časť z týchto

hlásiacimi sa k českej národnosti. Údaje vychádzajú zo sčítania ľudu, domov a bytov v roku

respondentov tvoria nepochybne príslušníci národnostných menšín, medzi nimi zrejme často

1991, v rámci ktorého sa v ČR prihlásilo k slovenskej národnosti 315-tisíc obyvateľov

aj Slováci.

(http://www.czso.cz), v SR k českej 65-tisíc respondentov.

Uskutočnilo sa aj zisťovanie materinského jazyka. Slovenský uviedlo 208 723

Ďalšími procesmi, najmä migráciou zo SR do ČR za prácou a štúdiom, natalitou,

respondentov, český a slovenský ďalších 14 109. O deklarovanom slovenskom pôvode

mortalitou a v menšej miere aj prirodzenou asimiláciou sa počet členov slovenskej

môžeme teda hovoriť prinajmenšom v prípade 223-tisíc obyvateľov ČR, ktorí sa prihlásili

národnostnej menšiny v ČR vyvíjal. V súčasnosti pracujú kompetentné orgány

k slovenskému národu, alebo aj slovenskému materinskému jazyku.
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Istý pokles počtu obyvateľov slovenskej národnosti (do 20 %), ktorí žijú trvalo (ako
občania ČR) v Českej republike, však sčítanie ukázalo. Do istej miery ide o pokračovanie

koľko z cudzincov sa do týchto počtov premietlo. Takisto zatiaľ nie sú spracované
viacnásobné národnosti, čo prinesie ďalší nárast počtu príslušníkov národnostných menšín.

trendu, ktorý sa prejavil už medzi sčítaniami v rokoch 1980 a 1991: vtedy počet občanov,

Každopádne najviac ľudí sa prihlásilo samozrejme k českej národnosti (6 732 104),

deklarujúcich slovenskú národnosť, poklesol z 359- na 315-tisíc. Tento počet dosiahol

veľmi výrazne pribudlo Moravanov (522 474), za Slezanov sa prihlásilo 12 231 ľudí, čo boli

v roku 1980 svoje maximum, najväčší nárast sa uskutočnil medzi rokmi 1930 a 1950 (najmä

zrejme často aj Poliaci. Z národnostných menšín je aj v tomto sčítaní jasne najsilnejšou

v povojnovom období) – zo 44- na 258-tisíc. Hlavným dôvodom reálneho poklesu

slovenská (149 140) pred poľskou (39 269) a nemeckou (18 772). Mimochodom, podľa

početnosti slovenskej menšiny, ktorý iba málo súvisí s výsledkami ostatného sčítania, je

sčítania žije najväčší percentuálny podiel Slovákov v Karlovarskom a Moravskosliezskom

fakt, že Slováci v ČR väčšinou uzatvárajú zmiešané manželstvá s českými partnermi a ich

kraji, nasleduje Praha, najmenej ich žije na Vysočine. K rómskej národnosti sa prihlásilo

deti sa vo väčšine prípadov hlásia iba k českej národnosti.

5 199 obyvateľov, avšak v tomto prípade urobil Český štatistický úrad jedinú výnimku

Veľmi zaujímavým fenoménom sú výsledky týkajúce sa občanov SR dlhodobo

a uverejnil aj výsledok v kombináciách s inými národnosťami, čím číslo okamžite poskočilo

žijúcich v ČR. Tých sa sčítalo absurdne málo – 24 201. Dôvody, prečo sa spravidla zrejme

na 13 150. V porovnaní s kvalifikovaným odhadom na úrovni minimálne 200-tisíc je to,

sčítali na Slovensku, som už spomenul. Aj tak občania SR predstavujú i podľa sčítania

samozrejme, smiešne číslo. Napokon aj kvalifikovaný odhad počtu príslušníkov slovenskej

najväčšiu skupinu cudzincov, nasledovaní 21 tisícmi Ukrajincov, 18 tisícmi Vietnamcov, 13

menšiny, s ktorým pracuje aj česká vláda, je na úrovni 350- až 400-tisíc.

tisícmi Poliakov, ôsmimi tisícmi Rusov a tromi tisícmi Nemcov i Bulharov. Podľa evidencií
však v ČR pracuje 60- až 80-tisíc občanov SR a ďalších 10-tisíc ich študuje na českých
vysokých školách.

Legislatívny rámec

Dvojité občianstvo ČR a SR zistilo sčítanie u 11 705 obyvateľov ČR. V skutočnosti
je toto číslo vyššie, pretože existuje veľký počet ľudí, ktorí o tom, že majú de facto dvojité
občianstvo, ani nevedia, ďalší to z rôznych dôvodov neuviedli.

Slovenská národnostná menšina a používanie slovenčiny ako takej sa pohybujú
v právnom rámci, danom niekoľkými druhmi dokumentov. Medzi významné medzinárodné

Ďalšie sčítanie sa uskutočnilo v roku 2011 a jeho analýza dodnes nie je dokončená.

dokumenty patria Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, novo ratifikovaná

Každopádne prinieslo ešte väčšie otázniky. Národnosť je na rozdiel od štátnej príslušnosti

Európska charta regionálnych či menšinových jazykov, ako aj bilaterálna Zmluva medzi

pocitovou voľbou každého človeka, otázkou jeho základnej identity. Túto dobrovoľnú

Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch

otázku nevyplnilo pred desiatimi rokmi 173-tisíc ľudí, teraz už 2,74 milióna obyvateľov.

a spolupráci. Samozrejme, základnú úpravu ochrany práv príslušníkov národnostných

Pochopiteľne, častejšie neuvedú národnosť tí, ktorí ju majú odlišnú od majoritnej.

menšín obsahuje už Ústava ČR a Listina základných práv a slobôd. Konkrétna úprava je

Samozrejme, relevanciu dát to zásadne spochybňuje – veď všetci príslušníci národnostných

obsiahnutá najmä v zákone č. 273/2001 Zb. o právach príslušníkov národnostných menšín;

menšín by sa do tejto čiernej zóny hravo vošli a sčítať sme teda mohli ľubovoľne malú časť

dotačnú politiku (prostredníctvom ministerstiev kultúry a školstva) a ďalšie konkréta

z nich. Treba tiež dodať, že predbežné výsledky sú podľa trvalého bydliska či

upravujú podzákonné normy.

registrovaného pobytu u cudzincov, nie podľa obvyklého bydliska, je preto veľkou otázkou,
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Z druhej strany upravuje vzťah Slovenskej republiky k tejto menšine Zákon

jazyk má už dnes de facto postavenie druhého úradného jazyka ČR – väčšina zákonných

474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, na základe ktorého bol k 1. 1. 2006

a podzákonných noriem hovorí o českom a slovenskom jazyku a kladie ich na roveň

zriadený aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s vlastnou dotačnou politikou.

(Skalský, 2005). Predstavuje však garanciu, že tento stav sa nebude meniť na základe

Pre slovenskú menšinu boli dôležité aj zmeny v zákonoch o občianstve, ktoré
umožnili veľkej časti príslušníkov tejto komunity dvojité občianstvo.

nejakého výkyvu politickej vôle. Okrem toho prináša isté posilnenie možností, ktoré
napríklad v oblasti školstva zatiaľ nedokážu Slováci v Česku celkom napĺňať. Charta

Na týchto i ďalších zmenách sa zástupcovia menšiny veľmi aktívne podieľali

napríklad garantuje podporu predškolských zariadení a základných škôl so slovenským

predovšetkým prostredníctvom svojich zástupcov v Rade vlády pre národnostné menšiny

vyučovacím jazykom. V prípade stredných škôl sa podarilo presadiť aspoň do dôvodovej

a v poradných zboroch MK ČR a MŠMT ČR, prípadne vo vzťahu k Slovensku

správy prísľub, že ak by sa objavila reálna požiadavka na vytvorenie takej školy, príslušný

prostredníctvom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ale aj inak.

bod by bolo možné v súlade so školským zákonom ratifikovať dodatočne.

Od vstupu oboch krajín do Európskej únie určujú značnú časť vzťahov ČR a SR,
dôležitých pre túto menšinu, európske normy.
Keďže ide o najnovšiu zmenu právneho rámca a súčasne dosť komplikovaný

Inštitucionalizácia

dokument, zaslúži si ratifikácia Európskej charty regionálnych či menšinových jazykov
samostatnú poznámku. K dodržiavaniu základných ustanovení ochrany sa ČR zaviazala

Za počiatok modernej histórie slovenských spolkov v ČR sa dá považovať založenie

v prípade slovenčiny, poľštiny, nemčiny a rómčiny, avšak podrobnú ochranu (podľa článku

Miestneho odboru Matice slovenskej v Prahe na Valnom zhromaždení 11. februára 1969.

III charty) bude štát poskytovať iba poľskému a slovenskému jazyku. Poľština bude

Dôvod tohto pohľadu spočíva v tom, že na rozdiel od všetkých predchádzajúcich spolkov

chránená na základe väčšieho počtu ustanovení, avšak len na území okresov Frýdek-Místek

Miestny odbor Matice slovenskej v Prahe sa v pretransformovanej podobe – ako Klub

a Karviná, slovenčina v menšom počte bodov (37 oproti 42), avšak na celom území štátu.

slovenskej kultúry – zachoval dodnes. Na druhej strane nemožno zabúdať na slávnu a dlhú

Európska charta regionálnych či menšinových jazykov je zložitý dokument s dikciou nie

históriu, písanú vysokoškolským spolkom Detvan, založeným už v roku 1882, ale aj

celkom obvyklou v našom právnom systéme, jej ratifikácia umožňuje nesmierne veľa

medzivojnovými akademickými zoskupeniami Dav a Tatran a ďalšími – nielen študentskými

variácií a jednotlivé ustanovenia majú všeobecnejší charakter. Treba povedať, že text

– spolkami. Dokonca ani Miestny odbor Matice slovenskej v Prahe nevznikol v roku 1969

ratifikácie možno hodnotiť skôr ako minimalistický, snažiaci sa pokiaľ možno neprijímať

po prvý raz. Jeden zlikvidovala okupácia v roku 1939, druhý, založený v roku 1950, zanikol

nové záväzky, ale iba zhrnúť už zaistenú realizáciu. Výnimku tvoria niektoré opatrenia

po necelom roku spolu s 54 miestnymi odbormi v českom pohraničí. A napokon – hoci ide

týkajúce sa napríklad dvojjazyčných česko-poľských označení. Čiastočne sa to môže

o aktivity trochu odlišného charakteru – od roku 1947 pôsobí slovenská Evanjelická cirkev

napraviť aj po ratifikácii v procese konkrétnej implementácie. Rada sa totiž bude znovu

augsburského vyznania v ČR a od roku 1956 pôsobila slovenská základná škola v Karvinej,

zaoberať napríklad aj návrhom autora tohto textu zriadiť nový grantový program (či aspoň

bohužiaľ jediná, a aj tá už zanikla.

okruh v rámci už existujúceho programu s príslušným navýšením záväzného ukazovateľa)

Bol to kvas roku 1968, ktorý vyvolal nový pohyb v slovenskej komunite v Prahe.

na podporu ochrany regionálnych či menšinových jazykov. Ratifikácia charty neprináša

Jeho prvým produktom bol vznik Slovenského akademického klubu. Keď Slovenský

nejakú revolúciu v konkrétnych možnostiach používať slovenčinu, a to najmä preto, že tento
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akademický klub dostal po nástupe normalizácie inštrukciu, aby vylúčil svojho predsedu,

decembru 1993 zanikol Dom slovenskej kultúry a uvoľnil tak miesto Slovenskému inštitútu

Vojtecha Čelka, nastal zlomový moment. Klub sa dobrovoľne rozpustil.

v Prahe, oficiálnej reprezentačnej inštitúcii SR.

Federalizácia ČSSR, hoci nemohla mať v režime, opierajúcom sa o „demokratický

Slovenskú minoritu v ČR reprezentuje pomerne výrazne diferencované spektrum

centralizmus“, priveľa vnútorného obsahu, predsa len mala niektoré praktické dôsledky.

občianskych iniciatív, prevažne občianskych združení. Postupne sa sformovali tri hlavné

Napríklad sformovanie novej štruktúry štátnych orgánov v Prahe znamenalo, že zo

prúdy, reprezentované združeniami Klub slovenskej kultúry (KSK), ktorého činnosť sa však

Slovenska prišlo do hlavného mesta množstvo nových pracovníkov a s nimi aj ich rodiny.

v ostatných rokoch utlmila, Obec Slovákov v ČR (OS v ČR) a Slovensko-český klub (SČK).

Práve táto nová vlna, ktorá posilnila asi dvadsaťtisícovú slovenskú komunitu v Prahe,

Najstarší je Klub slovenskej kultúry, ktorý sa zameriava na oblasť kultúrnej výmeny. Obec

priniesla rozhodujúci impulz k založeniu Miestneho odboru Matice slovenskej.

Slovákov v ČR a Slovensko-český klub vznikli až v súvislosti s rozdelením ČSFR. Oba

S existenciou Miestneho odboru Matice slovenskej boli spojené problémy právneho

spolky majú svoje regionálne štruktúry – v prípade OS v ČR ide o regionálne obce

rázu. Tie spočívali v dileme, či možno v Prahe, hlavnom meste ČSSR, akceptovať zákon

v pätnástich mestách, v prípade SČK ide o regionálne Slovensko-české kluby, Kluby

Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej. Novelizáciou tohto zákona v roku 1973 sa

Slovenských dotykov, ale aj kolektívnych členov ako Spoločnosť priateľov Slovenska

vôbec zrušila možnosť zakladať miestne odbory. A tak došlo k zmene právnej formy. Rada

v Kroměříži (celkovo 8). Okrem kultúrnej oblasti prezentujú aj istý širší spoločenský

Národného výboru hl. m. Prahy rozhodla 4. januára 1977 o zriadení Klubu slovenskej

program, v prípade OS v ČR zameraný na vybudovanie klasických menšinových štruktúr

kultúry (KSK) a o jeho začlenení do Pražského kultúrneho strediska.

a využitie menšinových práv, v prípade SČK orientovaný na zvyšovanie úrovne česko-

Ďalším prelomovým momentom a splnením sna mnohých pražských Slovákov bolo
zriadenie Domu slovenskej kultúry (DSK) ako príspevkovej organizácie mesta. Na dome

slovenských vzťahov. Treba však dodať, že ide iba o veľmi približné charakteristiky,
programy všetkých troch prúdov sa často prekrývajú.

číslo 4 na Purkyňovej ulici sa objavila pamätná tabuľa, oznamujúca, že bol 7. novembra

V ČR pôsobí celý rad ďalších užšie zameraných, prípadne veľmi malých

1985 otvorený pre verejnosť ako Dom slovenskej kultúry. Historická pravda je taká, že dom

slovenských aktivít. Na jednotlivé druhy umeleckého prejavu sa zameriavajú spisovateľská

bol otvorený o šesť dní neskôr, 13. novembra, čo sa už na bronzovej tabuli nedalo opraviť.

organizácia Slovenský literárny klub v ČR, divadelnícke združenia ČeskoSlovenská Scéna a

Aj začiatky slovenských folklórnych súborov sa datujú do roku 1969 a spájajú sa

Spoločnosť priateľov slovenského divadla a celý rad už spomenutých folklórnych súborov,

práve s členmi Slovenského akademického klubu, študujúcimi na Vysokej škole

pestujúcich slovenský folklór. Ďalšími aktivitami sú Spoločnosť M. R. Štefánika,

ekonomickej v Prahe. Od roku 1983 existoval slovenský krúžok pri folklórnom súbore

Spoločnosť Jána Kollára, Historická skupina priamych účastníkov Slovenského národného

Zdeňka Nejedlého na tejto škole. Od roku 1987 pôsobil folklórny súbor Limbora pri Dome

povstania bez právnej subjektivity, Slovak World Network a ďalšie, ako aj dnes už málo

slovenskej kultúry. V roku 1993 sa osamostatnil ako Slovenské folklórne združenie

aktívne spolky Demokratická aliancia Slovákov a Zväz Slovákov v ČR či študentský spolok

Limbora. Dnes sa slovenskému folklóru venuje viac než desať súborov, z ktorých

Detvan.

prinajmenšom tri sa deklarujú ako vyložene slovenské – Limbora a Šarvanci v Prahe a Púčik
v Brne. Prevažne slovenský je už dnes aj FS Poľana v Brne.
V súvislosti s rozdelením Česko-Slovenska vzniklo, prevažne na prelome rokov
1992 a 1993, v Českej republike niekoľko nových slovenských aktivít. Súčasne k 31.
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V ČR pôsobia aj slovenské cirkvi, ktoré prispievajú tiež aj k udržiavaniu slovenskej
identity. Napríklad v Prahe pôsobia dve rímskokatolícke farnosti, jedna gréckokatolícka a
tiež slovenský zbor Evanjelickej a. v. cirkvi v ČR. O určitú koordinačnú úlohu sa nepríliš
úspešne pokúšajú Slovenské fórum a Fórum slovenských aktivít.

Médiá

podporiť aj tento časopis. V ostatných rokoch došlo k prerušeniu a obnoveniu vydávania
Listov. Tento časopis vzhľadom na vydavateľské problémy v roku 2005 niekoľko mesiacov
Je logické, že medzi najdôležitejšie aktivity tejto komunity sa skoro zaradili

nevychádzal a v roku 2006 mal pozmenenú periodicitu. Tieto problémy vznikli podľa

mediálne projekty. Tie zohrali a zohrávajú nezastupiteľnú rolu pri organizácii krajanskej

nálezov príslušných orgánov ešte do roku 2004. Klub sa tiež rozišiel so spoluvydavateľom,

komunity a jej činnosti, ako aj pri informovaní českých Slovákov, ale i širšej českej

Demokratickou alianciou Slovákov. Takisto k ďalším turbulenciám okolo vydávania

verejnosti. Jedine v nich mohla nastať tiež sebareflexia slovenskej komunity v ČR, diskusia

časopisu Korene: nejaký čas vydávala regionálna Obec Slovákov v Prahe v spore so

v jej vnútri, ale aj s českou spoločnosťou, so Slovákmi na Slovensku a tiež po celom svete.

strešnou Obcou Slovákov v ČR časopis Slovenské Korene, od roku 2013 vychádzajú znovu

V Českej republike, menovite v Prahe, sa mohlo nadväzovať na dlhú a slávnu

Korene, vydávané strešnou organizáciou.

históriu slovenských médií. Spomenúť vari stačí niekoľko príkladov. Za zmienku určite

Dnes teda opäť vychádzajú tri mesačníky. Najvyšší náklad (cca 8 000 kusov) i rozsah

stoja literárne almanachy a ďalšie vydavateľské počiny slovenského študentského spolku

z nich má podľa údajov poskytovaných štátnym orgánom časopis Slovenské dotyky, ktorý

Detvan, ktorý v Prahe fungoval v rokoch 1882 – 1948, a to už preto, že v ňom pôsobili

vychádza s prílohami Literárne dotyky a Dotyky so slovenčinou. Ako jediný si aj po

osobnosti celonárodného významu ako Martin Kukučín, Ladislav Nádaši Jégé, Jaroslav

úsporných opatreniach zachoval profesionálnu distribúciu. Vydáva ho Slovensko-český

Vlček, Dušan Makovický, Vavro Šrobár, Milan Rastislav Štefánik a ďalší. Nemenej slávnou

klub. Obec Slovákov v ČR vydáva Korene s detskou prílohou Koráliky. Klub slovenskej

kapitolou je mesačník pre umenie Elán, vydávaný od roku 1930 v Prahe. Až v roku 1938

kultúry vydáva časopis Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť (predtým aj

bolo jeho vydávanie presunuté do Bratislavy, avšak i potom časopis udržiaval kontinuitu

Slovenské listy a Listy s vročením). Všetky tri mesačníky možno označiť za kultúrno-

česko-slovenských vzťahov. Elán redigoval ďalší v Prahe žijúci slovenský spisovateľ Ján

spoločenské magazíny. Napriek tomu má každý z nich svoj osobitý charakter. Slovenské

Smrek. Vydávalo ho nakladateľstvo Leopolda Mazáča, známe aj edíciou Mazáčova

dotyky kladú veľký dôraz na mapovanie všetkých aspektov česko-slovenských vzťahov

slovenská knižnica (1927 – 1939), ktorá objavila nejedného popredného slovenského autora,

a predstavovanie osobností, vrátane výnimočnej komunity významných českých Slovákov.

vrátane Pavla Országha Hviezdoslava. Existujú aj kontroverznejšie príklady. Napríklad

Listy Slovákov a Čechov sa venujú viac dlhším analytickým materiálom politického

mladý slovenský komunista Viliam Široký začal v roku 1936 v Prahe vydávať týždenník

a ekonomického charakteru. Korene sú zo všetkých troch najtypickejším krajanským

Slovenské zvesti. Samozrejme, najmä v neskoršom období pôsobilo v ČR obrovské

periodikom, najviac spätým s dianím okolo svojho vydavateľa a vnútri tohto občianskeho

množstvo slovenských novinárov v česko-slovenských médiách, vrátane Československej

združenia.

televízie a Československého rozhlasu.

Mesačníkmi spektrum tlačených periodík Slovákov v ČR nekončí. S veľkými

Osou mediálnej scény Slovákov v ČR sú spoločenské mesačníky. Hneď v roku 1993

vydavateľskými problémami sa od samého začiatku, teda od roku 1994, zápasil literárny

začali v ČR vychádzať dva – Džavot, ktorý sa od roku 1994 premenoval na Korene, a

štvrťročník Slovenské rozhľady. Ten už v roku 1995 de facto zanikol, keď vláda ČR

Slovenské listy. V roku 1996 odišla po spore o spôsob prezentácie vtedajšej reality na

zastavila na základe finančnej kontroly jeho vydávanie. Odvtedy došlo k niekoľkým

Slovensku redakcia Koreňov od ich vydavateľa, Obce Slovákov v ČR, a začala pod

pokusom obnoviť jeho vydávanie. V roku 1994 vychádzal z dielne rovnakého vydavateľa

vydavateľskou kuratelou Slovensko-českého klubu vydávať časopis Klub Korene, od roku

pre internú potrebu ešte skromný Bulletin Zväzu Slovákov.

1997 pod názvom Slovenské dotyky. Vláda ČR sa rozhodla aj napriek tlaku zo Slovenska
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Od roku 2004 však vychádza iný literárny štvrťročník. Slovenský literárny klub

Slovensko-český klub prevádzkoval od októbra 2001 internetový denník krajanov

v ČR v spolupráci so Slovensko-českým klubom a PEN-klubmi v oboch krajinách vydáva

Český a slovenský svet (svet.czsk.net), určený Čechom a Slovákom po celom svete, vrátane

česko-slovenskú revue Zrkadlenie – Zrcadlení. Vyvolal veľkú odozvu a vedenie Literárneho

slovenskej minority v ČR a českej na Slovensku. V roku 2005 sa v rámci tohto projektu

informačného centra v Bratislave ho označilo za „(paradoxne) obsahovo najpestrejší

zriadilo aj Slovenské internetové rádio Slovenský svet, ktoré však v roku 2006 nezískalo

a výtvarne najpútavejší slovenský literárny časopis vôbec“. Časopis však v rokoch 2012 –

podporu MK ČR a muselo pozastaviť vysielanie. Následne sa celý projekt v roku 2007

2013 vychádza len ako almanach pre neudelenú dotáciu zo strany Ministerstva kultúry ČR.

zlúčil s internetovým portálom Svetového združenia Slovákov v zahraničí

V roku 2002 sa okolo divadelnej ČeskoSlovenskej Scény a jej Café Teatru Černá labuť

www.slovacivosvete.sk.

sformoval dvojjazyčný dvojmesačník Ilustrovaný žurnál Černá labuť, dnes vychádzajúci

Slováci v ČR vydávajú okrem periodických aj celý rad neperiodických, knižných

v skromnejšej podobe už spomenutého Programového žurnálu Černá labuť. Venuje sa

publikácií. Tie pochádzajú z dielne jednotlivých slovenských organizácií, alebo vznikajú aj

divadlu, ale aj výtvarnému umeniu a čiastočne literatúre. Na jeho vydávaní sa podieľali

nezávisle od nich, zásluhou známych slovenských tvorcov.

producenti celého divadelného projektu, predovšetkým Art City a dve slovenské občianske
združenia – Slovensko-český klub a ČeskoSlovenská scéna.
Určitú rolu zohrával i česko-slovenský týždenník Mosty vydávaný rovnomenným
občianskym združením s redakciami v Bratislave a Brne. Aj niektoré české periodiká venujú

Pokiaľ ide o knižnú tvorbu z dielne slovenských spolkov, jej objem postupne narastá,
rovnako ako záujem, ktorý tieto vydavateľské počiny vyvolávajú. Výrazne
najvýznamnejšími vydavateľmi sú Slovensko-český klub a Slovenský literárny klub v ČR,
po istý čas v minulosti aj Zväz Slovákov v ČR.

slovenskej problematike mimoriadnu pozornosť, napríklad Hospodářské noviny vydávajú
pravidelnú slovenskú stránku.
Už od apríla 1993 funguje Vysielanie pre slovenských spoluobčanov Českého

Kultúrna činnosť

rozhlasu. Skladá sa z rozsiahlejšieho magazínu, vysielaného raz týždenne, a z častejších
krátkych spravodajských relácií. K obsahu tohto vysielania neexistujú v prostredí slovenskej

Pokiaľ ide o slovenské kultúrne a spoločenské akcie, vládne v Českej republike silná

menšiny v ČR výraznejšie výhrady. Požiadavky sa sústreďujú naopak na zväčšenie rozsahu,

regionálna nevyváženosť: s obvykle viac než dvadsiatimi podujatiami mesačne v Prahe

lepšie vysielacie časy a napríklad na vytvorenie slovenských literárnych programov.

kontrastuje takmer absencia slovenskej kultúry v mnohých iných mestách, vrátane

V Ethno rádiu existuje od roku 2011 relácia „Rozumiete správne po slovensky?“,

krajských. Inštitúcie slovenskej menšiny v ČR spolupracujú pri organizovaní veľkej časti

realizovaná Slovensko-českým klubom. Pripravuje sa vysielanie podobne zameraného CSW

slovenských kultúrnych podujatí na českom území. Z tých, ktoré organizujú alebo významne

rádia. Omnoho horšia je situácia v oblasti televízie. V Českej televízii doposiaľ periodická

spoluorganizujú, patria medzi najvýznamnejšie: cyklus festivalov Dni slovenskej kultúry po

relácia, venovaná slovenskej menšine či česko-slovenským vzťahom, nebola zriadená. To

Českej republike. Organizuje ich Slovensko-český klub v jednotlivých mestách a mestských

opakovane kritizovali viaceré organizácie českých Slovákov. Ide o širší problém, podobnú

častiach v spolupráci s miestnymi radnicami a kultúrnymi ustanovizňami. Výpočet

reláciu totiž nemá žiadna menšina, po určitých pokusoch už ani rómska. A tak sa ku kritike

kultúrnych aktivít presahuje účel tohto príspevku. Každopádne SČK organizuje aj celý rad

pridala i Rada vlády ČR pre národnostné menšiny ako celok.

medzinárodných aktivít, napríklad komplexný program venovaný národnostným menšinám
v strednej Európe „Visegrad-Terra Interculturalis“, kde sa riešia aj otázky slovakistiky.
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českí Slováci výrazne najväčšou národnostnou minoritou v ČR a po USA druhou najväčšou
slovenskou komunitou v zahraničí. Komunita používateľov slovenčiny je však najväčšia,
Školstvo

navyše posilnená aj Čechmi a príslušníkmi iných menšín. Výrazným špecifikom prostredia
je vzájomná zrozumiteľnosť češtiny a slovenčiny, hoci jej úroveň sa postupne znižuje. S tým

Naopak dlhodobo najväčšou bolesťou českých Slovákov je školstvo. V päťdesiatych
rokoch sa predovšetkým v súvislosti s rozvojom baníctva v ostravsko-karvinskom revíri

do istej miery súvisí aj nezáujem o menšinové školstvo, ktorý je v prípade takej početnej
minority unikátny.

prisťahovalo na severnú Moravu veľa slovenských rodín. Mnohé deti mali problémy so
zvládnutím češtiny. A tak prišlo v roku 1956 niekoľko nadšencov spojených podporučíkom
základnej vojenskej služby Štefanom Urbašíkom s myšlienkou založiť v Karvinej základnú
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Resumé
Slovak language as a key to the identity of Slovaks in the Czech republic
Slovak language is the main factor meaning difference between full-blown Slovak national
identity and some kind of affinity to Slovak roots and culture. From this point of view the
Slovak minority in the Czech republic is not only the bigger national minority in the Czech
republic but also the biggest community of Slovaks speakers abroad, although the number of
individuals declarated themselves as Slovaks in the USA is even bigger. The position of
Slovak in the Czech republic is very specific due to common history of the both countries
and also due to nearness of both languages. This is the reason Slovak is de facto the second
official language of the Czech republic. Paradoxly this is why there is very poor interest of
studying Slovak from the side of minority members. There are no Slovak schools in the
Czech republic, but very rich cultural or religious life and several Slovak media.
Key words: Slovak language, Czech republic, Slovak minority, educational system,
minority media, European Charter for Regional or Minority Languages
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PETR ŽANTOVSKÝ

ČES KÁ MÉDIA A SLOVENSKÁ AGENDA
– ZKUŠ ENOSTI A MOŽNOSTI
Petr Žantovský
Akademie managementu a komunikace, Praha

1. Slovenština a slovenská témata v českém mediálním prostředí

otřesu. I po dvaceti letech vzájemné kulturní vztahy fungují bezproblémově, jazyková
bariéra se neprohlubuje, ačkoli slovenština téměř vymizela z českého veřejného diskurzu,

Když se dnes, více než 20 let po rozdělení společného česko-slovenského státu,

dorůstají generace mladých lidí, kteří se narodili ještě ve „federálních“ rodinách, v prostředí

ptáme, jaké jsou dnes mezi oběma národy jazykové a kulturní vztahy, každý vám odpoví,

uvyklém dvojjazyčnému a dvojkulturnímu prostředí, a tedy lze předpokládat, že jakási

že vynikající,1 dokonce snad nejlepší v celé dosavadní historii vzájemného soužití. Svým

jazyková a kulturní setrvačnost přenese to podstatné z česko-slovenské kulturní

způsobem je to pravda. Stalo se to, čemu před dvaceti lety věřilo nemnoho Slováků a ještě

vzájemnosti i do této generace, narozené vesměs až po datu rozdělení federace. Až potud

méně Čechů,2 totiž že kulturní identity obou národů se střelhbitě postavily na samostatné

žijeme takříkajíc z podstaty. Ta podstata má ale mnoho rezerv i vyslovených handicapů,

nohy, kulturní rozdělení nebylo zdaleka tak komplikované jako politické či ekonomické,

které mohou způsobit, že do budoucna se onen kulturní stereotyp ve své setrvačnosti zbrzdí

a hlavně obě kultury měly své vlastní základy, na nichž mohly bez přerušení kontinuity dál

či dokonce zastaví zcela a poznenáhlu se nám tu vedle sebe utvoří dvě enklávy, které spolu

stavět. Pro českou ani slovenskou kulturu tak zdánlivě nedošlo k nějakému dramatickému
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nebudou umět komunikovat. Jakkoli to vypadá nepravděpodobně, není to nemožné, a to

integrace (o to víc, že Slovensko, na rozdíl od Česka, už má zkušenost s Eurem, a my ani

i navzdory zmíněné nízké jazykové bariéře a hluboké společné kulturní minulosti.

nevíme, jaká ta zkušenost vlastně je a zda by nám její znalost neprospěla při našem vlastním
rozhodování o vstupu do Eurozóny). Hledáte-li v českých médiích slovenskou agendu, tak
kromě výjimečných událostí, jako jsou volby presidenta či parlamentu, jde zpravidla jen

2. Vzájemná inspirace slovenského a českého mediálního a kulturního diskurzu

o bulvární informace s kriminální tématikou.6
Jsem přesvědčen, že je to český handicap v český neprospěch. Nejenže každé

Co mám na mysli, když mluvím v této souvislosti o rezervách a handicapech?

poučení je prospěšné, ale poučení od nejbližších, jazykově, kulturně i historicky, je cenné

Především musím říci, že mám na mysli rezervy a handicapy na české straně této společné

dvakrát. A my se této přidané hodnoty dobrovolně zříkáme. Buď z pohodlnosti, nebo, a to

mince. Pokud mohu z častých návštěv za řekou Moravou soudit, je na Slovensku v mnoha

spíše, z jakési bezdůvodné zpupnosti, pocitu staršího a chytřejšího bratra, který mimo jiné

ohledech situace odlišná, tedy podstatně lepší. Malý příklad: zkuste si sehnat v Česku jediné

byl jedním z mentálních předpokladů samotného rozdělení před dvaceti lety.7

slovenské noviny – nepochodíte, a to vesměs ani v hlavním městě. Český tisk ovšem můžete
koupit na Slovensku relativně běžně. Nebo literatura – chcete-li si přečíst slovenskou knihu
v Čechách, máte k dispozici jediné malinké knihkupectví v historickém centru Prahy.3 Časy,

3. Zkušenosti se slovenským vysíláním v soukromém Rádiu Ethno

kdy byly slovenské knihy přirozenou součástí prodejního prostoru, jsou pryč. A to se netýká
jen beletrie, ale i, což je ještě horší, literatury odborné. Přitom v kdejakém bratislavském

Na podzim roku 2010 vznikla z iniciativy Slovensko-českého klubu myšlenka

knihkupectví narazíte na širokou nabídku českých knih všech žánrů a druhů. Univerzity

slovenského rozhlasového vysílání v Praze, zaměřeného nejen na Slováky žijící v Česku, ale

velmi často využívají studijní texty psané česky. Naopak se to neděje. A totéž se týká médií.

na všechny zájemce o slovenský jazyk a kulturu. S nevelkou finanční podporou české vlády

Ve slovenských televizích je čeština přítomna velmi často, a nejen, ač především,

tak postupně vznikly tři cykly pořadu, vysílaných postupně vždy v posledním čtvrtletí roku

v dabinzích zahraničních filmů. Slovák je tak konfrontován s tímto „cizím“ jazykem

2010, 2011 a 2012. Rádio Ethno, které se ujalo produkce i vysílání pořadů, vysílá na

nepřetržitě.4 Vedle českých dabingů je zaznamenáno i mnohem větší procento sledovanosti

frekvencích 90,7 FM v Praze a 99,4 FM v Brně. Jeho pokrytí tak zahrnuje z velké části

českých televizních kanálů na Slovensku, než naopak.5 V českých televizích slyšíte

střední Čechy a jižní Moravu, tedy okolí dvou metropolí České republiky, kde nejen žije

slovenštinu jen výjimečně, obvykle ve zpravodajství, když slovenský novinář reportuje

nejvyšší počet Slováků zde usídlených, ale jsou to také univerzitní a kulturní centra

událost, která se děje na Slovensku. Jinak je české televizní, a ještě více rozhlasové

s nejvyšším procentem zájemců o kulturní statky nekomerčního typu. Proto spojení

a printové prostředí jazykově homogenní skoro až puristicky.

slovenského vysílání a právě této rozhlasové stanice dávalo smysl.

Co to znamená a proč je to na závadu? Nepřítomnost jazyka nám totiž vzdaluje

Pořady8 nesly název Rozumiete správne po slovensky a byly skládány z bloku

slovenská témata. Přestáváme znát slovenskou realitu, víme o ní jen to, co nám tu a tam

rozhovorů s významnými osobnostmi ze slovenské kultury a lingvistiky (např. slovakistka

sdělí političtí zpravodajové, známe dva tři nejvyšší ústavní funkcionáře, ale o podstatě dění

Mira Nábělková z Filosofické fakulty UK Praha, spisovatel Gustáv Murín, herec Milan

na Slovensku se toho v Česku mnoho nedovíme. Tím pádem toho i čím dál méně víme

Kňažko, herečka Daniela Bakerová, předseda Světového sdružení Slováků žijících

o vývoji slovenského pohledu na společný svět kolem nás, jeho názoru na stav evropské

v zahraničí Vladimír Skalský a řada dalších), v druhé části pak byl blok slovenské hudby,
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připravený a komentovaný hudebním publicistou Dušanem Malotou. Tyto hudební bloky

zajišťovaným především pomocí Slovensko-českého klubu v čele s Naďou Vokušovou

postupně utvářely neformální dějepis slovenské populární hudby od raných časů tanga

a Vladimírem Skalským.

a Františka Krištofa Veselého, přes významné rockové období 60. – 80. let spjaté se jmény

Není to však jediný společný projekt uvedeného týmu s českými spolupracovníky,

jako Pavol Hammel, Marián Varga či Dežo Ursiny, až po současné vesměs nekomerční

mezi něž mám tu čest rovněž patřit. Na svém startu stojí totiž rovněž projekt Slovensko-

hudebníky a soubory (Hrdza, ZVA 12-28, Jednofázové kvasenie atd). I tato hudební

českého/Česko-slovenského institutu, vysokoškolské vzdělávací instituce, jejíž odborný

dramaturgie spoluvytvářela formát pořadu Rozumiete správne po slovensky jako pořad

zájem bude věnován právě a především slovensko-české kulturní vzájemnosti, vztahům

nekomerční kulturní publicistiky určený zasvěcenému a motivovanému posluchači.

v minulosti a přítomnosti a perspektivám, které tyto vztahy mohou mít. Institut hned na

Pořady byly vysílány v premiérovém a dvou reprízových časech, vždy o víkendu,

počátku získal záštitu hlav obou států, pana presidenta Ivana Gašparoviče a jeho pražského

kdy byl dobrý předpoklad cílené sledovanosti. Poté byly umístěny na stránky rádia

kolegy Miloše Zemana. Tyto záštity jsou neobyčejným závazkem pro autory projektu, aby

s možností podcastového stažení9 – průměrný počet stažení pořadů byl 1000x – 1100x, což

Slovensko-český/Česko-slovenský institut postavili na naprosto nezpochybnitelných

je i v poměru k ostatním stahovaným pořadům Rádia Ethno vyšší průměr. Z toho lze

základech jak po stránce odborné, tak kulturní a společenské.

usoudit, že o vysílání tohoto typu je v Česku zájem a mělo by jistou perspektivu i v případě,

Ambicí Institutu je stát se místem setkávání všech, kdo se chtějí vzdělávat, dozvídat

kdy by se z jednorázové aktivity stalo aktivitou institucionalizovanou, stabilní

i bádat o všech tématech slovensko-české kulturní kohabitace, všech, pro které společná

a dlouhodobou.

slovensko-česká a česko-slovenská kultura v nejširším slova smyslu neskončila v lednu
1993. Institut nemá v politickém smyslu ambici oživovat nějaké zastydlé federalistické sny.
Naopak. Vychází z faktu, že rozdělením, a možná dokonce díky němu, zde dnes vedle sebe

4. Projekt CS Radia a CS institutu

stojí dva rovnocenní, rovnoprávní a úspěšní partneři, kteří se mají navzájem stále a možná
ještě víc než dřív čím obohatit. Na půdě nového Institutu tomuto cíli budou v budoucnu

Z této myšlenky a zkušenosti vzešel projekt CS Radia jako internetového rádia, které

sloužit veškeré hlavní i přidružené aktivity – vedle studia a odborného bádání to bude již

by vysílalo výhradně českou a slovenskou hudbu a informace vzdělávacího a kulturně-

zmíněné CS Radio, připravovaný projekt společné slovensko-české divadelní scény,

společenského charakteru pro české i slovenské posluchače (nejen v ČR, ale díky

společných výstavních aktivit a mnoho dalších.

internetové technologii de facto kdekoli na světě). Jistá, ale nikoli podstatní obtíž ovšem

Institut formálně spatří světlo světa 28. října 2013, bude sídlit ve Slovenském domě

spočívá v tom, že v České republice neexistuje program podpory podobné aktivity

v Praze v Soukenické ulici č. 3 a první návštěvníky bude přijímat – po nutné rekonstrukci –

z veřejných zdrojů, např. formou grantů Ministerstva kultury či školství. Rozhlasové

na konci jara 2014. Věřím, že i vy budete mezi nimi.

vysílání je zde chápáno jako komerční, byznysový podnik, jeho kulturní obsah není nijak
zohledněn. Neexistuje zde (jako např. ve Francii) sektor tzv. neziskových médií, které tvoří

Poznámky

třetí pilíř – vedle duálního systému vysílání soukromého (ziskového) a veřejnoprávního.

1

Projekt CS Radia tak stojí na naprostém začátku – s nabytými zkušenosti z vysílání
slovenských obsahů na Rádiu Ethno a s velmi bohatým personálním a vztahovým zázemím,
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Bilance česko-slovenských vztahů z materiálu Ministerstva zahraničních věcí ČR: „Česko-slovenské kulturní
vztahy se nadále těší vysokému zájmu obou stran. Česká kultura je na Slovensku široce prezentována na
komerčním i nekomerčním základě, a je tak dostupná všem okruhům zájemců. Mnoho kulturních aktivit se
tradičně koná v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti, kterým je od roku 2001 pravidelně
vyhlašován měsíc říjen.“ (http://www.mzv.cz/file/72908/BilateralniVztahy.pdf)

2

Byla-li otázka průzkumu směřována na jejich pocity, co se týká rozdělení státu, vyjádřilo 56 procent
slovenských občanů obavy, 40 procent strach a jen 33 procent slovenských občanů vyjádřilo, že má pocit
získané svobody (Sociologické aktuality 10/1992, s. 6). Také u Čechů převažovaly negativní pocity: 56 procent
vyjádřilo obavy, 45 procent smutek a 43 procent politování (Lidové noviny, 25. 3. 1993). Porov. Vodička,

2003.
3

http://www.slovenskeknihy.cz/index.html

4

O tomto trendu píše např. Juraj Koiš na Radiotv.sk – http://sk.radiotv.cz/redakcni-komentare/na-slovenskupo-slovensky-alebo-len-v-stv/
5

http://sk.radiotv.cz/televize-clanky/televize-vseobecne/mml-a-eskas-televa-zie-aj-na-slovensku-staale-vpopreda/
6

Například: http://www.lidovky.cz/granaty-a-trhaviny-na-slovensku-objevili-skrys-gangu-sykorovcu-p8r-/
zpravy-svet.aspx?c=A130426_164732_ln_zahranici_jv
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/235088-slovenska-policie-vyresila-mafianske-vrazdy-z-90-let/
http://zpravy.ihned.cz/c1-46684880-nelitostny-sef-slovenske-mafie-uz-nebude-chovat-tygry-dostal-dozivoti
7

Z pohledu politika a ekonoma popsal tyto aspekty procesu rozpadu federace Václav Klaus např. v knize
Žantovský – Jüngling – Koudela, 1998, s. 58.
8

http://joeradio.cz/ethno/view.php?nazevclanku=rozumiete-spravne-po-slovensky-novy-porad-na-radiuethno&cisloclanku=2010120007
9

KOIŠ, J.: MML: České televízie aj na Slovensku stále v popredí. Praha: Radiotv 2013.
Dostupné na: http://sk.radiotv.cz/televize-clanky/televize-vseobecne/mml-a-eskas-televazie-aj-na-slovensku-staale-v-popreda/
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After 1993, we observe significant differences between the perception of Czech themes,
language and culture in the Slovak Republic and vice versa. Czech language, books, training
materials, etc. are for the Slovaks accessible, but not vice versa. The reasons can be found in
a different attitude toward the Slovak discourse in Bohemia. This is an unnatural situation,
because spontaneous Czech – Slovak cultural and historical affinity leads us to develop it in
the future. In cooperation with the Slovak-Czech Club in Prague for three years is producing
radio programs titled Understand correctly Slovak? Currently the same team is preparing
two projects: CS Internet Radio, which will be pursued just Czech and Slovak culture and
reciprocity, and CS Institute, which aims to build a college with a Czech-Slovak study
program. On this project we have got the patronage of presidents of the both countries,
Miloš Zeman and Ivan Gašparovič. The college will be based in Prague and implement
teaching in Prague and Bratislava.
Keywords: Czech – Slovak cultural and historical affinity, CS Internet Radio, CS Institute

H. NOSKOVÁ, L. JIRÁSKOVÁ

SLOV ENČINA A JEJ PODOBY VO V YBR ANÝCH
REG IÓNOCH ČIECH A M OR AV Y
Helena Nosková – Ludmila Jirásková
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR

V minulom roku Dokumentačné a muzeálne stredisko slovenskej menšiny v ČR

2. Slovákov pôvodom, ale asimilovaných v prospech českej národnosti a uvádzajúcich

pripravilo dotazníkový výskum o výskyte a znalosti slovenského jazyka v českých,

českú národnosť. V tejto skupine prevažovali príslušníci mladej a strednej generácie.

moravských a sliezskych regiónoch s vyšším percentom žijúceho slovenského

3. Čechov vyznačujúcich sa úzkym súžitím so slovenskou menšinou, slovenským

obyvateľstva. Súčasťou výskumu boli rozhovory s doplňujúcimi otázkami u vybraných

partnerom a pod. Všetky generácie boli zastúpené temer rovnomerne.

respondentov.

4. Pre porovnanie znalostí sme zaradili aj skupinu Čechov bez vzťahu k Slovákom

Do rozhovorov sme zaradili:
1. ľudí zo slovenskej národnostnej menšiny s českým občianstvom. Zastúpení boli
príslušníci mladej, strednej a staršej generácie, pričom staršia generácia prevažovala.

a Slovensku. V tejto skupine prevažovali príslušníci mladej a strednej generácie.
Otázky sa zamerali na vnímanie prítomnosti Slovákov zo strany majoritného
obyvateľstva, na vnímanie a používanie slovenčiny, znalosť slovenského jazyka v bežnej
praxi, čítanie kníh a časopisov v slovenskom jazyku. Ďalší okruh otázok sledoval vedomosť
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o slovenskej kultúre a jej osobnostiach, záujem o politické dianie na Slovensku, orientáciu

Slovensku a budú prípadne schopné udržiavať i naďalej slovenské kultúrne povedomie,

v slovenských zvykoch a tradíciách, informovanosť o slovenských spolkoch v ČR a ich

ktoré prenesú na generáciu svojich potomkov.

činnosti. U respondentov sme zachovávali anonymitu. Vyplnenie dotazníka trvalo okolo 15

Po roku 1989 sa skutočne v uvedených lokalitách prejavilo oživenie duchovných

– 20 minút. Získali sme 743 vyplnených dotazníkov, ktoré v súčasnej dobe spracúva do

tradícií i niektorých prejavov materiálnej kultúry. Miestni Slováci sa snažili zaradiť niektoré

príslušných grafov sociologička dokumentačného strediska.

ľudové tradície do miestneho koloritu zvyklostí a uplatniť sa s nimi i v súkromnom
podnikaní v rámci turistického ruchu v Karlových Varoch a v Jeseníku. Začali maľovať
kraslice, pliesť výrobky z prútia, vyrezávať drobné upomienkové predmety z dreva, vyšívať

Z histórie výskumov Slovákov v Čechách

a pod. Na verejnosti prezentovali niektoré obchôdzkové hry spojené s výročným
zvykoslovným cyklom, napr. chodenie s betlehemom, koledy, veľkonočné zvyky, a to aj so

Dotazníkovou anketou a rozhovormi sme nadviazali na predchádzajúce terénne

slovenským sprievodným slovom. Vtedy už českí vnuci a pravnuci začali prejavovať záujem

sledovania v lokalitách Jeseník, Bruntál, Karlove Vary, Králiky. Tieto sledovania sa

o pôvod slovenských prarodičov a často, ako študenti humanitných oborov vysokých škôl,

uskutočnili v osemdesiatych rokoch minulého storočia a na začiatku deväťdesiatych rokov.

začali spisovať seminárne práce o histórii svojich predkoch.

Mali byť súčasťou budúceho spoločného výskumu slovenských a českých inštitúcií, ktorý sa

Ďalšie lokality s nižším percentom Slovákov (Králiky a Semily) boli do výskumu

mal zamerať na históriu a súčasnosť Slovákov v českom a moravskom pohraničí. Mal

zaradené pre porovnanie životaschopnosti slovenčiny a slovenských tradícií v prostredí

zaznamenať ich znalosť slovenského jazyka, jeho používanie, a možnosti ich kultúrneho

výrazne českom. Predbežné výsledky však ukázali, že práve v týchto lokalitách sa prejavuje

vyžitia v materinskom jazyku. Spoločný výskum sa však neuskutočnil.

výraznejší záujem o slovenský jazyk, slovenskú kultúru i slovenské tradície, nielen zo strany

Vo vybraných lokalitách po prvom povojnovom sčítaní v roku 1950 žilo od 10 do 17
% Slovákov. V nasledujúcom sčítaní obyvateľov v roku 1961 bol zaznamenaný pokles
slovenského obyvateľstva. V uvedených lokalitách sa nachádzalo 5 – 10 % Slovákov. Pokles

miestnych Slovákov, ale i zo strany miestnych Čechov.
Praha a Brno sú osobitými lokalitami. Osciluje tu záujem i nezáujem, častým
prejavom je i ľahostajnosť.

spôsobil nielen čiastočný odliv Slovákov späť na Slovensko, ale i skutočnosť, že napr.
slovenské rodiny pôvodom zo Sedmohradska v Rumunsku, ktoré sa vyznačovali vyšším
počtom detí v rodine, hlásili svojich potomkov narodených už v Čechách k českej

Predbežné výsledky z kvalitatívneho výskumu

národnosti. Podobne to bolo v rodinách Slovákov z Maďarska, Slovákov z bývalej
Podkarpatskej Rusi, Slovákov z Juhoslávie, Bulharska i Francúzska. Tieto informácie sme
získavali rozborom sčítacích operátov za jednotlivé slovenské lokality z rokov 1960 a 1970.
Starší uvedený výskum na konci 20. storočia vychádzal z predpokladu, že slovenské
diaspóry v českom a moravskom pohraničí sú schopné udržať vo svojom prostredí
materinský jazyk, prejavy slovenskej hmotnej a duchovnej kultúry, záujem o dianie na
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K predbežným výsledkom môžeme uviesť nasledujúce: Výrazne sa zhoršila
schopnosť rozumieť slovenskému jazyku z počutia, a to i v prípade potomkov zo
slovenských rodín, ktorí sa so slovenčinou ešte stále stretávajú v rodine. Väčšina však
uvádza, že je schopná bežne sa dohovoriť po slovensky.

Zaniká bežná sčítanosť. Nečítajú sa české, tobôž nie slovenské knihy a časopisy. To

potomkovia tu žijú dodnes. V šesťdesiatych rokoch pribudlo niekoľko slovenských rodín,

má veľký vplyv na vedomosti o slovenskej kultúre, reáliách, slovenských osobnostiach,

ktoré prišli za prácou do miestnych tovární a mierny príliv a prejavil aj na konci 20. storočia.

politickom dianí.

Miestni Česi, vrátane novo prisťahovaných, získavajú kladný vzťah k Slovensku vďaka

Zo slovenskej vedy a kultúry nie je známa temer žiadna osobnosť. Jedine staršia

pôsobeniu slovenského duchovného, ktorý dbá aj na kultúrne záujmy slovenských farníkov.

generácia uviedla napr. Emíliu Vášáryovú a Ladislava Chudíka, u strednej a mladšej

Snaží sa pre nich získať knihy, najmä diela J. G. Tajovského a M. Kukučína. Jeho duchovná

generácie sa objavili Pavol Habera, Elán a Dara Rolinsová. Väčšina respondentov uviedla

činnosť je príkladom hodným nasledovania.

ako osobnosť súčasnej slovenskej vedy a kultúry Roberta Fica, ojedinele i Ivana
Gašparoviča.

Hoci z územného hľadiska i podľa počtu obyvateľov sú Králiky a ich okolie
obdobou Semilska, situácia je tu iná najmä preto, že v Králikoch a okolí žijú Slováci zo

Záujem o politické dianie je náhodný. Prevažuje domnienka, že hospodárska situácia

sedmohradského Rudohoria a Slováci z Maďarska. Prebehla tu rýchla asimilácia a aj noví

je lepšia v ČR ako na Slovensku. Preto aj podľa odpovedí respondentov sa žije lepšie

presídlenci zo Slovenska s miestom rodiska na Slovensku, vykazujúci dobrú znalosť

v Čechách ako na Slovensku.

slovenčiny, uvádzajú českú národnosť.

Všetci oslovení sa vyjadrili v tom zmysle, že Slováci v ČR majú rovnocenné
postavenie s Čechmi a že sa veľmi dobre vyrovnali so všetkými rozdielmi a integrovali sa
do českej spoločnosti. Všetci oslovení sa vyjadrili k zachovaniu zvykov a tradícií

Priebeh dotazníkového výskumu

jednoznačne kladne. Slováci v českom prostredí by ich mali zachovávať. Z odpovedí na
otázky o znalosti slovenských zvykov a tradícií vyplynulo, že nikto z respondentov už nijaké

Dotazníkový výskum sa uskutočnil v júli až septembri 2012. S ohľadom na vekovú

slovenské zvyky a tradície nepozná. Z tradičných slovenských jedál pretrvali v pamäti len

štruktúru sme do výskumu zaradili príslušníkov strednej a staršej generácie, predovšetkým

halušky a len zriedkavo niekto spomenul slovenské syry, menovite bryndzu.

však najmladšiu generáciu, t. j. stredoškolskú študujúcu mládež. Dotazníky sme

Podľa českých respondentov sú Slováci najobľúbenejšou národnosťou v ČR, ktorej

distribuovali vo vybraných mestách (Bruntál, Karlove Vary, Jeseník, Chodov, Králiky,

každý Čech rozumie aj bez tlmočníka. Niektorých Čechov pri vyplňovaní dotazníka zarazila

Semily, Brno a Praha). Pri výbere miest sme mali na zreteli štatistické údaje o zložení

skutočnosť, ktorú si uvedomili: že už skoro nič o súčasnom Slovensku nevedia.

obyvateľstva s ohľadom na zastúpenie slovenskej menšiny i ďalších národnostných menšín.

Zaujímavý bol okruh otázok týkajúci sa slovenských občianskych združení

Dotazníky sme distribuovali buď osobne, alebo s pomocou niekoľkých vyškolených

pracujúcich v ČR. Vo vybraných lokalitách, v ktorých prebiehal náš výskum, o ich existencii

pracovníkov. Pri vyplňovaní dotazníka bola zachovaná anonymita respondenta, na záver

nevedeli, ale prejavili živý záujem o slovenské časopisy a knihy. Najvýraznejší záujem bol

dotazníka sme požiadali respondentov o identifikačné údaje, t. j. dátum a miesto narodenia

v Semiloch, kde už vyše 15 rokov pôsobí slovenský duchovný – administrátor, v celom

a zamestnanie. Vyplnenie dotazníka trvalo okolo 20 minút a takto sme získali spolu 743

okrese obľúbený. Pritom Semily a okolie nemajú výraznejšie zastúpenie slovenského

vyplnených dotazníkov. Vzhľadom na osobnú distribúciu dotazníkov bola dosiahnutá temer

obyvateľstva. V päťdesiatych rokoch boli do troch dedín na Semilsku (Pipice, Smrčí,

stopercentná návratnosť. Dotazník obsahoval 18 otázok, ktoré boli formulované ako

Studenec) presídlení Slováci zo zátopových oblastí Oravskej priehrady, ktorí našli prácu

uzavreté, tzn. že respondent si vybral z možných odpovedí tú, s ktorou sa najviac

v miestnom kameňolome, textilke i továrni na výrobu detských hračiek. Oni i ich

identifikoval, a zároveň sme použili aj niekoľko polootvorených otázok, kde mohol
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respondent dopísať odpoveď vlastnými slovami. Súčasne, aby bolo možné porovnanie, bol
distribuovaný aj dotazník zameraný na ostatné národnostné menšiny žijúce v danom
regióne.

Výsledky výskumu

Položené otázky sa zamerali na vnímanie prítomnosti Slovákov zo strany
majoritného obyvateľstva, na vnímanie a používanie slovenčiny, znalosť slovenského jazyka
v bežnej praxi, čítanie kníh a časopisov v slovenskom jazyku. Ďalší okruh otázok sledoval
poznatky o slovenskej kultúre a jej osobnostiach, záujem o politické dianie na Slovensku,
orientáciu v slovenských zvykoch a tradíciách, informovanosť o slovenských spolkoch v ČR
a ich činnosti.
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V prvej otázke sme sa zamerali na to, do akej miery sú respondentovi sympatickí/
nesympatickí príslušníci jednotlivých národností – slovenskej, nemeckej, ruskej
a ukrajinskej. Výber uvedených národností nebol náhodný, pretože napr. v mestách Karlove
Vary, Králiky, Bruntál, Praha sú, alebo boli zastúpené vo výraznej miere. Podľa predpokladu
boli ako najviac sympatickí označení Slováci: ¾ opýtaných uviedli „sympatickí“, 22 %
uviedlo „ľahostajní“ a len 2 % „nesympatickí“, 1 % zostalo bez odpovede.
Príslušníci národnosti nemeckej, ruskej i ukrajinskej boli pre polovicu respondentov
ľahostajní. Nemci boli z ¼ označení ako sympatickí a z ¼ nesympatickí, zatiaľ čo Rusi
a Ukrajinci boli pre respondentov častejšie nesympatickí (33 %). Pri otázke o vzťahu
k týmto trom národnostiam bolo i vyššie percento tých, ktorí neodpovedali (3 %, 5 %).

O politické dianie na Slovensku sa zaujíma 63 % respondentov (z toho 58 % len
príležitostne a 5 % sa veľmi zaujíma). Zhruba tretina sa o politické dianie nezaujíma.
Podobná tendencia odpovedí je aj pri otázke sledovanosti slovenských médií: 69 %
respondentov sa prihlásilo k sledovaniu slovenských médií (z nich príležitostne ich sleduje
47 % a často 22 %). Jedna tretina slovenské médiá nesleduje.
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V dotazníku sme niekoľko otázok venovali vzťahu respondentov k slovenskému
jazyku. Podľa ich výpovedí sa so slovenčinou stretáva 46 % v médiách, 30 % vo svojej
rodine, 10 % v škole. Zvyšok, t. j. 14 %, neuviedlo kde. Avšak aj to značí, že v podstate
všetci respondenti majú možnosť stretnúť sa so slovenčinou. S tým súvisí otázka, ako
tomuto jazyku rozumejú. 64 % respondentov uviedlo jednoznačne áno a 36 % s výhradami,
t. j., že rozumejú, ale niektoré slová nepoznajú. Schopnosť hovoriť po slovensky je už
slabšia, 55 % odpovedalo, že sú schopní hovoriť po slovensky, no zle, 29 % dobre a 16 %
respondentov podľa svojho vyjadrenia nevie hovoriť po slovensky.
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Slováci majúci štatút cudzincov, mali prispôsobiť, ale zároveň si zachovať v oblasti kultúry
svoje zvyky a tradície. 27 % je za bezvýhradné prispôsobenie, 7 % odpovedalo
neprispôsobovať sa, 4 % nevedia.

Pri porovnávaní slovenčiny a češtiny hodnotili ¾ respondentov slovenčinu ako
ľubozvučný jazyk, iba 4 % ju hodnotili ako nepríjemný jazyk. 20 % uviedlo, že nevníma, čo
sa zvukomalebnosti týka, rozdiel medzi slovenčinou a češtinou. Obľube slovenského jazyka
zrejme napomáha aj osobný kontakt respondentov – Slovensko navštevuje polovica
respondentov (44 % občas, 9 % pravidelne).

O tom, či a ako sa Slováci prispôsobili životu v ČR, vypovedajú respondenti takto:
áno, Slováci sa prispôsobili takmer vo všetkých oblastiach (52 %), prispôsobili sa len
v niektorých oblastiach (28 %), neprispôsobili sa (1 %). 19 % respondentov nevie, nedokáže
túto vec posúdiť.

Na záver si dovoľujeme zhodnotiť priebeh dotazníkového výskumu. Pri výskume
sme sa stretávali so záujmom o danú problematiku a tiež s ústretovým prístupom vedenia
škôl, ktoré sme v niekoľkých prípadoch zahrnuli do výskumu. Výsledky výskumu nie sú
a ani nemôžu byť vyjadrením názoru celej populácie, čo nebolo naším zámerom a ani to
nebolo v našich možnostiach. Zdôrazňujeme to preto, že sa k skúmanej problematike
vyjadrovali z veľkej časti mladí ľudia, ktorých názory sú istým spôsobom špecifické.
V priebehu výskumu si stredná a staršia generácia uvedomovala, že sa vzdialila od
Na všeobecnú otázku, či by mali cudzinci prijať zvyklosti spoločnosti, do ktorej sa
včlenili, odpovedala väčšina, že áno. Pri podrobnejšom bádaní je však vidieť istá miera
tolerancie: 62 % respondentov zastáva názor, že by sa cudzinci, teda aj novo prichádzajúci

118

bežného používania slovenčiny. Potomkovia Slovákov a miestni Česi napr. v Jeseníku
vyjadrovali prekvapenie nad tým, koľko toho zabudli, ako sa znížila zrozumiteľnosť jazyka,
koľko slov im vypadlo z pamäti. Za alarmujúcu úprimne považovali svoju neznalosť

súčasných osobností kultúry, vedy, športu a bolo zrejmé, že si svoje medzery doplnia. Keď

druhej strane boj o existenčné istoty, ktorý v nebývalej miere zasiahol Slovákov na Bruntálsku,

sa vyjadrovali k ostatným národnostiam (nemeckej, ruskej), neznalosti boli tiež značné, ale

Jesenicku, Karlovarsku. Zasiahol Slovákov aj v ďalších lokalitách, kde sa tento výskum ešte

záujem o nové načerpanie vedomostí sa neprejavil. V Sliezsku bol zrejmý výraznejší príklon

neuskutočnil, alebo sa uskutočnil len v malej miere – na Liberecku, Mostecku, Sokolovsku.

k Slovákom, Slovensku i k slovenskej kultúre, daný aj pociťovanou územnou	
   blízkosťou,

V ďalších rokoch sa sústredíme na výskum slovenských ľudových zvykov a tradícií

možnosťou návštev a vôbec predvídanou pravdepodobnosťou kontaktov do budúcna.

kalendárnej a rodinnej obradnosti. Zvyky a obradnosť sú okrem jazyka ďalším dokladom

Obdobne to bolo i v Králikoch. V Semiloch a okolí si ľudia sťažovali na vzdialenosť

etnicity. Slovenské ľudové zvyky a tradície v minulosti znamenali pre niektoré z uvedených

a nemožnosť častejších návštev. Požadovali však slovenské časopisy a knihy, ktoré si budú

regiónov veľa. Do kultúrne vyprázdnených regiónov po odsune Nemcov prinášali nové

čítať, aby si Slovensko takto sprítomnili. Na Semilsku bol však aj výraznejší záujem o jazyk

kultúrne zdroje, ktoré ozvláštňovali dni sviatočné i dni každodenné. Výskumy

a kultúru ďalších národností, či už to boli Nemci alebo Rusi. Veľkou neznámou všade bola

v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia zaznamenali ešte žijúce ľudové

ukrajinská kultúra, reálie a vôbec dianie v krajine. V Karlových Varoch a Chomutove

zvykoslovie, ktoré uchovávalo materinský jazyk. Nie však vo všetkých oblastiach.

neprejavovali výraznejší záujem o slovenčinu, kultúru, zvyky a tradície. Vyskytli sa však
výnimky, ktoré ani po dlhšom čase nepodľahli bežnej konzumnej kultúre a v pamäti si

Výskum sa uskutočnil v rámci projektu financovaného Úradom pre Slovákov žijúcich

uchovali osobitosti slovenčiny, slovenských zvykov a tradícií. Súčasne prejavili

v zahraničí SR a projektu financovaného Úradom vlády ČR v rámci Implementácie Charty

vyhranenejšie, menej ústretové postoje k ďalším národnostiam – Nemcom a Rusom.

menšinových jazykov.

Iné prostredie bolo v Prahe a v Brne. Respondenti boli viac orientovaní vo všetkých
otázkach, ich odpovede boli obsiahlejšie, poznali sčasti i slovenské ľudové zvyky a tradície.
Obdobné znalosti mali aj o ostatných národnostných menšinách.

Záverom
Výskum podnietil záujem miestnych Slovákov i Čechov v daných lokalitách
o Slovensko, slovenskú súčasnosť, vrátane kultúry. Temer žiadny záujem sme
nezaznamenali o politické dianie na Slovensku, a to ani zo strany nových migrantov, ktorí
prišli na Slovensko po rozdelení Československa. Potešiteľným zistením však je, že Slováci
a Česi, ktorí čítajú slovenské menšinové časopisy vychádzajúce v ČR, majú lepšie
vedomosti o súčasnom Slovenku, jeho osobnostiach a kultúre ako ostatné obyvateľstvo.
Podľa ich vyjadrenia sú im bližšie a zrozumiteľnejšie ako časopisy vychádzajúce na
Slovensku, ktoré sú navyše pre väčšinu z nich nedostupné.
Záujem o Slovákov a Slovensko v českých regiónoch síce nezanikol, ale dostal sa na
vedľajšiu koľaj. Vytesnil ho na jednej strane dosiaľ nebývalý boom konzumu iných hodnôt, na
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Resumé
Slovak language and its forms in selected regions of Bohemia and Moravia
In the paper we describe the questionnaire research on the use of the Slovak language in the
regions of Bohemia and Moravia. The research took place in the year 2012. We have the
best regions with a higher percent of the Slovak population. Slovak language is used only in
the family circle. Fast is being replaced by the Czech language. Interested in Slovakia, the
Slovak books varies according to the position in the region. The most striking is in the
Jeseníky, Kraliky and Bruntál. Interested in Slovak culture is the biggest in the big cities,
particularly in Prague and Brno. Awareness of the Slovak culture and personalities is
disappearing. Slovak parents do not have an interest in teaching the Slovak language in
Czech schools. Slovaks in the Czech Republic read monthly Leaves of Slovaks and Czechs,
who jointly issued by the three Slovak associations in the Czech Republic. They like articles
on Slovak history and culture and on the Slovak significant people that live in the Czech
Republic.
Key words: the Slovak minority in the Czech Republic, Slovak language

2

Vyučovanie slovenského jazyka
pre deti a mládež v zahraničí

Do druhého bloku zborníka sú zaradené príspevky venované vyučovaniu slovenského jazyka pre
deti a mládež v zahraničí na školách v Srbsku, na Ukrajine, v Maďarsku, v Chorvátsku, v Poľsku,
v Rumunsku a v Írsku.
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JÚLIA SZABÓNÉ MARLOK

M AĎARSKÝ ŠK OLSKÝ SYSTÉM SO ZA MER ANÍM
NA N ÁR ODNOSTNÚ V ÝU ČBU Z POHĽ ADU
BUDAPEŠTIANSKEJ SLOVE NSKEJ ŠK OLY
Júlia Szabóné Marlok
Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium
s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti

V Maďarsku neexistuje samostatný národnostný školský systém. Národnostné školy
sú organickou súčasťou výchovnovzdelávacieho systému štátu, včlenia sa do celoškolskej
siete a vzťahujú sa na ne tie isté zákony, nariadenia a predpisy ako na všetky maďarské
školy.

individuálne a kolektívne používanie mien vo vlastnom jazyku, na pestovanie svojej
kultúry a na vzdelávanie v materinskom jazyku.” 2
Zákon o právach národností prijatý maďarským parlamentom 19. decembra 2011
potvrdzuje právo národností na vzdelanie v materinskom jazyku na všetkých stupňoch od

Základný zákon Maďarska zabezpečuje možnosť vzdelávať sa v materinskom
jazyku všetkým trinástim uznaným národnostným skupinám krajiny.1

materskej školy až po vysoké školstvo, ako aj právo zavádzať doplňujúce vzdelanie pre
svojich príslušníkov.3 Pre zriadenie špeciálnej výučby na úrovni materskej školy, ako aj

„Národnosti žijúce v Maďarsku sú štátotvornými činiteľmi. Každý maďarský štátny

samotného školstva je potrebná žiadosť, týkajúca sa minimálne ôsmich detí. Ak táto

občan patriaci k istej národnosti má právo slobodne sa hlásiť k svojej identite a zachovávať

podmienka nie je splnená, je potrebné vytvoriť nevyhnutné podmienky pre doplňujúce

ju. Národnosti žijúce v Maďarsku majú právo na používanie materinského jazyka, na

špeciálne vzdelávanie príslušníkov národnosti.
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Zákon o štátnom verejnom školstve tiež deklaruje právo národností na vzdelávanie

musia školu navštevovať ešte do konca toho školského roka, v ktorom dovŕšia 18 rokov.6

v materinskom jazyku a povinne nariaďuje pre prevádzkovateľov školských inštitúcií

Osemročná základná škola sa delí na dva štvorročné stupne: prvý (nižší – alsó tagozat)

každoročný prieskum týkajúci sa nárokov vzdelávania v národnostnom jazyku.4

a druhý (vyšší – felső tagozat).

Na základe hore uvedených častí zákonov by sa dalo predpokladať, že v Maďarsku

Po skončení štvrtého ročníka môžu žiaci pokračovať v dochádzke do vyšších

sú podmienky rozvoja národnostného školstva zabezpečené a uchovaním jazyka, identity

ročníkov základnej školy alebo sa uchádzať o prijatie do prvého ročníka osemročného

a kultúry národností sa môžeme pozerať do budúcnosti s optimizmom, veď je všeobecne

gymnázia. Po skončení šiesteho ročníka sa môžu prihlásiť do šesťročného gymnázia.

známe, že pre každú národnostnú menšinu je z hľadiska udržania svojej existencie
nevyhnutne potrebná výchova v materinskom jazyku.

Celoročný postup žiakov hodnotia učitelia na základe písomných prác a slovných
skúšok. V polroku a na konci školského roka dostávajú žiaci výsledné známky z každého

Je to skutočne tak aj z pohľadu slovenského národnostného školstva?

predmetu na základe priebežného hodnotenia známkami 5 (výborná) – 1 (nedostatočná).

K tomu, aby sme pochopili procesy, prebiehajúce v slovenskom národnostnom

V prvých dvoch ročníkoch je možné hodnotiť výkon žiakov aj slovným hodnotením. Pri

školstve v Maďarsku, je potrebné stručne predstaviť maďarský vzdelávací systém, ako

výročnom hodnotení problematických žiakov možno prikázať aj zopakovanie daného

i charakteristické črty slovenského národnostného školstva.

ročníka. Po ukončení povinnej základnej školy dostanú žiaci vysvedčenie o jej absolvovaní.
Žiaci, ktorí úspešne ukončili základnú školu, môžu pokračovať vo svojich štúdiách
na stredných školách. Tí školopovinní, ktorí síce ukončili základnú školu, ale nie sú prijatí

Štruktúra maďarského školského systému

na žiadnu strednú školu, sa môžu prihlásiť do programu „Most I.“. Tento program je určený
pre takých 14- až 15-ročných žiakov, ktorí si vyžadujú osobitný prístup v rozvíjaní

Výchova v škôlkach (óvoda) je považovaná za primárny stupeň školského systému,

základných kompetencií potrebných pre stredoškolské štúdium a pri orientácii na povolanie

ktorý je zameraný na výchovu detí predškolského veku od 3 do 6 rokov. Od 1. septembra

potrebujú pomoc odborného profesijného poradenstva. Programu „Most II.“ sa môžu

2014 bude zápis do materskej školy povinný pre deti, ktoré sa narodili v roku 2011 a do 31.

zúčastniť 15-roční školopovinní žiaci so slabšími schopnosťami, ktorým sa síce nepodarilo

augusta 2014 dovŕšia 3 roky.

absolvovať základnú školu, ale šiesty ročník ukončili. Cieľom tohto programu je pripraviť

Pre prijatie dieťaťa na základnú (v Maďarsku všeobecnú) školu (általános iskola) je
podmienkou predloženie osvedčenia o tom, že dieťa je dostatočne zrelé na školskú
dochádzku, čiže je schopné začať sekundárny stupeň školského systému. Školy sú povinné

žiakov na odbornú školu.
Štruktúra učebných osnov stredných škôl sa mení podľa typu škôl (počet
všeobecných a odborných predmetov). Stredné školy sa členia na nasledujúce druhy:

prijať všetky zrelé deti žijúce v ich spádovej oblasti, rodičia však majú právo podať žiadosť

• gymnázium (gimnázium)

o prijatie ich dieťaťa do ľubovoľnej školy poskytujúcej základné vzdelanie. Pre žiakov

• stredná odborná škola (szakközépiskola)

vyžadujúcich si špeciálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť sú prístupné špeciálne školy.

• odborná škola (szakiskola)

Školská výchova je bezplatná, ale súkromné školy si môžu stanoviť školné.

Po ukončení stredoškolskej dochádzky sa žiaci môžu podrobiť maturitnej skúške,

Nový školský zákon znížil vekový limit povinnej školskej dochádzky na 16 rokov,5

ktorá sa skladá z piatich predmetov: maďarský jazyk a literatúra, matematika, dejepis, a dva

ale tí študenti, ktorí začali navštevovať 9. ročník v školskom roku 2011/2012 alebo skôr,

voliteľné predmety, z ktorých jedným musí byť cudzí jazyk. Stredné odborné školy môžu
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vystaviť vysvedčenie o odbornom vzdelaní. Maturitné skúšky, ktoré od roku 2002

Školský zákon stanovuje maximálny počet žiakov v triedach nasledovne:

zavedením Národného základného učiva prebiehajú v dvoch stupňoch (stredný stupeň –

•

ročníky 1 – 8: 27 žiakov,

középszint a vyšší stupeň – emelt szint), majú písomnú a ústnu časť. Maturitné vysvedčenie

•

ročníky 9 – 12: 34 žiakov.8

je predpokladom ďalšieho štúdia na vysokých školách. Niektoré stredné školy organizujú

Odchýlka je prípustná iba s povolením prevádzkovateľa vo výške maximálne 20 %.

nadstavbové a pomaturitné štúdium, v ktorom sa študujúci zdokonaľujú pre kvalifikovaný

Riadiace funkcie v oblasti školstva vykonáva Ministerstvo ľudských zdrojov

výkon povolania.
Maďarské vysoké školy sú odborne profilované a ponúkajú vzdelanie vo vlastných
odboroch. Medzi vysokoškolskými inštitúciami nachádzame vysoké školy neuniverzitného
typu (főiskola), univerzity (egyetem) a akreditované inštitúcie poskytujúce odborné
doškoľovanie.

prostredníctvom štátnych tajomníkov na základe vypracovanej strategickej koncepcie
a všeobecne záväzných predpisov. Školy a školské zariadenia môže zriadiť štát, samospráva,
cirkev, a iná fyzická alebo právnická osoba.
Výchovnovzdelávací proces sa uskutočňuje na základe štátnych výchovných
a vzdelávacích programov a dokumentov ako nové Národné učebné osnovy (Nemzeti

Vysokoškolské štúdium trvá 4 až 6 rokov, ukončuje sa štátnou záverečnou skúškou,

Alaptanterv), Rámcové učebné osnovy (Kerettantervek), ktoré sú platné pre všetky druhy

po ktorej získavajú poslucháči vysokoškolský (főskolai diploma) alebo univerzitný diplom

a typy škôl. Popri určení vzdelávacích štandardov stanovujú úroveň vedomostí a schopností,

(egyetemi diploma). Absolventi dvojročných vysokoškolských štúdií neuniverzitného typu

ktoré musia žiaci dosiahnuť, a predpisujú aj minimálne časové dotácie jednotlivých

po úspešných záverečných skúškach dostávajú vysvedčenie o vyššom odbornom vzdelaní

vyučovacích predmetov. Rozpis časovej dotácie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii

(felsőfokú szakképesítés).

danej školy, podobne aj zaradenie učiva do ročníkov.
Na základe hore uvedených dokumentov si školy samostatne vypracujú svoj vlastný
Pedagogický program (Pedagógiai program), ako i Miestne učebné osnovy (Helyi tanterv).

Všeobecné informácie z oblasti školstva

V týchto verejných, základných dokumentoch škôl sú uvedené špeciálne ponuky a tiež sú
pre záujemcov prístupné aj informácie týkajúce sa využitia 10-percentnej odchýlky, ktorú

Školský rok má 180, na stredných školách denného štúdia 179 vyučovacích dní,

podľa predpisov možno využiť z každého predmetu na vlastné špecifické účely školy,

začína sa tradične začiatkom septembra a trvá do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho

učiteľa alebo žiakov. Učebné osnovy a postup pre jednotlivé triedy stanovuje škola a jej

roka. Každodenná dochádzka do škôl trvá do 15. júna. V roku 2000 popri zimných, jarných,

pedagogický zbor na základe centrálne definovaných požiadaviek. Vo výbere vyučovacích

a letných prázdninách boli zavedené aj jesenné prázdniny.

metód majú učitelia voľnosť.

Vyučovací týždeň sa skladá z piatich vyučovacích dní. Vyučovacie hodiny trvajú 45

Za výber učebníc zodpovedá pedagogický kolektív školy s tým, že v školách sa môže

minút, medzi nimi sú väčšinou desaťminútové prestávky. Maximálny počet vyučovacích

používať iba taká učebnica, ktorá je na zozname oficiálne schválených učebníc. Od

hodín pre jednotlivé ročníky stanovujú Rámcové učebné osnovy.7

školského roka 2012/2013 štát bezplatne poskytuje učebnice na základe objednávky pre

Študenti 11. a 12. ročníkov si musia zvoliť voliteľné predmety, z ktorých ich škola
pripraví na vyšší stupeň maturitných skúšok, i keď prihlásenie sa na vyšší stupeň
maturitných skúšok nie je pre nich záväzné.
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prvé ročníky škôl, a v tom mieni pokračovať i v budúcnosti vo vzostupnom systéme.
Vyučovacím jazykom na školách je maďarský štátny jazyk, ale – ako to už bolo
spomenuté – národnosti majú právo aj na vzdelávanie v národnostnom jazyku.

Slovenské národnostné školstvo

jazykom sa postupne zaviedla výučba prírodovedných predmetov a telesnej výchovy
v maďarskom jazyku. Berúc do úvahy aj rajonizáciu, slovenské školy s vyučovacím

Napriek tomu, že sa príspevok zaoberá národnostným školstvom z pohľadu Materskej

jazykom slovenským sa v sedemdesiatych rokoch v podstate zmenili na bilingválne.12

školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským

Po tomto období poklesu sa v záujme pozitívneho ovplyvnenia stavu národnostného

v Budapešti, pokladám za potrebné v krátkosti predstaviť vznik školských zariadení

školstva v sedemdesiatych rokoch zaviedlo niekoľko takých opatrení (napr. prepracovanie

slovenskej národnosti v Maďarsku aj z historického aspektu.

hodinových plánov, následkom ktorých v školách s vyučovacím jazykom národnostným sa

V Maďarsku pred rokom 1945 neprebiehala jednotná výučba v slovenskom jazyku,

zrealizovalo zvýšenie počtu hodín výučby národnostného jazyka z troch na štyri hodiny

nevytvorila sa organizovaná, na seba nadväzujúca školská sieť a nebola zabezpečená ani

týždenne alebo zabezpečenie národnostného školského príplatku pre pedagógov), ktoré mali

výchova pedagógov. V lokalitách obývaných Slovákmi existovali zväčša iba maďarské

pozitívny účinok. Prejavilo sa to najmä v tom, že sa zvýšil počet škôl, kde sa vyučoval

školy, v ktorých bolo zakázané používanie slovenského jazyka, takže v materinskom jazyku

národnostný jazyk ako predmet.13

deti komunikovali iba v súkromnej sfére, iba v rodinnom prostredí.
Keď v roku 1945 a neskôr v rokoch 1948 – 1949 chceli štátne orgány založiť
v materinskom jazyku vyučujúce školy, museli počítať s tým, že dotyční si už podvedome

Na obnovu národnostných škôl s vyučovacím jazykom zabezpečil podmienky
Školský zákon z roku 1985, v ktorom sa deklarovalo, že výchovno-vzdelávací proces sa
môže uskutočniť na každom stupni školstva aj v národnostnom jazyku.14

uvedomovali pokles spoločenskej hodnoty ich materinského jazyka a nemohli nebrať do

Spoločenské zmeny, ktoré nastali po zmene režimu v roku 1989, jednoznačne

úvahy ani negatívne dôsledky výmeny obyvateľstva medzi Československom

ovplyvnili aj život národnostných príslušníkov krajiny. Čoraz dôraznejšie sa začali

a Maďarskom. 9

formulovať nároky na uchovávanie národnostných jazykov a odhaľovať nedostatky

Do päťdesiatych rokov 20. storočia sa vytvorili tri typy národnostných škôl:
A) škola s vyučovacím jazykom slovenským

národnostného školstva.15 Tieto sa týkali predovšetkým systému a obsahu vzdelávania.
V súčasnosti niektoré národnostné menšiny (napríklad nemecká, rumunská,

B) dvojjazyčná škola

slovenská, slovinská, srbská a chorvátska) disponujú takými školskými zariadeniami,

C) škola, kde sa vyučuje slovenský jazyk ako predmet.

v ktorých sa na úrovni základnej alebo stredoškolskej výučby používa ich vlastná reč ako

Rozdiel medzi týmito školami bol v miere prítomnosti slovenského jazyka vo

primárny, alebo sekundárny vyučovací jazyk. Jednou z takýchto inštitúcií je aj Materská

vyučovacom procese. Škola s vyučovacím jazykom slovenským bola „čistoslovenská“,

škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

takže okrem maďarského jazyka a literatúry sa všetky predmety učili

v Budapešti.

v slovenčine.V bilingválnych školách sa stali vyučovacími obidva jazyky (slovenský –
maďarský jazyk). Ich používanie bolo približne rovnaké 50 – 50 %. V treťom type škôl si

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom

mohli deti osvojiť slovenský jazyk iba v rámci samostatného predmetu, inak sa všetky

slovenským v Budapešti

predmety učili po maďarsky.10
Od školského roka 1960/1961, keď mali Slováci v Maďarsku k dispozícii 124 škôl, z

Slovenská minorita v Maďarsku má dve také školské zariadenia, ktoré ponúkajú

týchto 6 s vyučovacím jazykom slovenským,11 v národnostných školách s vyučovacím

slovenskej mládeži možnosť absolvovať gymnaziálne štúdium. Popri Slovenskom
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gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe je to Materská

štátnou úlohou, preto prevažná väčšina základných a stredných škôl prešla od obecných

škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

samospráv do správy štátu. Príslušný zákon stanovuje pravidlo, podľa ktorého sa školy

v Budapešti. Obe inštitúcie majú veľký podiel na výchove inteligencie slovenskej národnosti

v obciach s nižším počtom obyvateľov ako tritisíc dostali automaticky pod krídla štátu, ale

v Maďarsku. Rozdiel medzi nimi – s ohľadom na obsah príspevku – je, že pokiaľ čabianska

ak miestna samospráva bola schopná školu financovať, mohla si ju ponechať. Keďže

škola, ktorú prevádzkuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, sa deklaruje ako

pozemok a budova slovenskej školy v Budapešti je majetkom štátu, inštitúcia sa dostala od

dvojjazyčná, budapeštianska ako jednojazyčná.

dovtedajšieho prevádzkovateľa, od samosprávy hlavného mesta, pod správu právneho

Reformy verejného školstva prebiehajúce po zmene režimu samozrejme neobišli ani

orgánu štátu pre udržiavanie inštitúcií s názvom Centrum Kuno Klebelsberg. To znamenalo

tieto školské zariadenia, veď každá zmena obsahu a organizácie výchovy a vzdelávania sa

pre inštitúciu – ako aj pre iné školské zariadenia v Maďarsku – súčasne aj stratu

identicky musí transformovať aj do obsahu výchovy a vzdelávania národnostných škôl.

samostatného hospodárenia. Toto centrum je aj zamestnávateľom učiteľov a ostatných

Následkom reforiem posledných rokov sa zmenil predovšetkým systém a obsah učiva.

pracovníkov školy, riadi celý výchovný proces a samozrejme preberá aj všetku

Národnostné školy si mali zostaviť svoje výchovno-vzdelávacie programy na základe

zodpovednosť za materiálne zabezpečenie fungovania školy.

nových platných zákonov, nariadení a predpisov, medzi ktoré patria aj smernice týkajúce sa

Tiež v roku 2013 vyšli Rámcové učebné osnovy aj pre národnostné školy, takže

národnostného školstva. Podľa týchto smerníc má národnostná škola zabezpečovať výučbu

škola prepracovala svoj Pedagogický program ako i Miestne učebné osnovy tak, aby boli

menšinového jazyka, vyučovanie v menšinovom jazyku, ako aj spoznávanie histórie,

zosúladené s požiadavkami Národných základných učebných osnov aj Rámcových

duchovnej a celkovej kultúry materského národa a národnostnej menšiny, ako aj

učebných osnov, doplnením samozrejme aj špecifikami a miestnymi požiadavkami školy.

uchovávanie a vytváranie tradícií, formovanie sebapoznania a poznávanie menšinových

Miestne učebné osnovy školy stanovujú aj úroveň vedomostí a schopností, ktoré musia žiaci

práv. Menšinové školstvo má pomáhať jednotlivcom patriacim k národnostnej a etnickej

dosiahnuť, ako i postup jednotlivých tried.

menšine, aby si našli, zachovali a rozvíjali vlastnú identitu.16

Začiatkom školského roka 2013/2014 vďaka novým dokumentom sa predmet

Prácu národnostných škôl usmerňuje aj Školský úrad a snaží sa ju uľahčiť aj

slovenská vzdelanosť (szlovák népismeret) už nevyučuje integrovane, ale ako samostatný

Národnostná koordinačná kancelária, ktorá pôsobí v rámci Vyučovacieho služobného

predmet. Časová dotácia predmetu slovenský jazyk a literatúra sa zvýšila o jednu hodinu,

strediska Ústavu na výskum a rozvoj školstva, zabezpečením a usmerňovaním činnosti

týmto pádom na druhom stupni všeobecnej školy počet hodín v každej triede je päť hodín

menšinovej výučby a výchovy. Medzi jej základné úlohy patrí spolupráca v oblasti rozvoja

týždenne.

obsahu národnostnej výučby, príprava dokumentov, programov, učebných osnov,

Zaviedol sa aj nový povinne-voliteľný predmet v prvej a piatej triede všeobecnej školy:

metodických materiálov. Okrem toho spracúva odborné materiály pre študijné súťaže žiakov

náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou (hit-, és erkölcstan). Podľa predpisov

základných a študentov stredných škôl, podporuje systém národnostných odborných

má škola povinnosť zabezpečiť deťom takú výučbu a vzdelávanie, o aké žiadajú ich rodičia.

poradcov a expertov a spracúva pedagogicko-kvalifikačné programy.

Vo vzostupnom systéme pokračuje ďalej zabezpečenie každodennej telesnej výchovy pre

Rok 2013 priniesol veľké zmeny v živote slovenskej školy v Budapešti. Iniciovali
ich predovšetkým štrukturálne a obsahové zmeny vzdelávacieho systému. Od 1. januára –
v rámci inštitucionálnej štátnej centralizácie školského systému – sa stala verejná výchova
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deti, ktoré bolo zavedené ešte v predchádzajúcom školskom roku v prvom a piatom ročníku
všeobecnej školy a v deviatom ročníku gymnázia.

Pokračuje organizácia tzv. „verejnoprospešnej služby“ (közösségi szolgálat)

Ďalším problémom je nedostatok kvalifikovaných národnostných odborných

zavedenej tiež v školskom roku 2012/2013. Od roku 2016 bude podmienkou vydania

pedagógov. Inštitúcia sa síce pokladá za jednojazyčnú, výučba fyziky prebieha v celej škole

maturitného vysvedčenia na stredných školách predloženie potvrdenia o absolvovaní

v maďarskom jazyku, a v gymnaziálnych ročníkoch aj výučba výpočtovej techniky. Síce

päťdesiatich hodín vo verejnoprospešnej službe.

konkurz na doplnenie týchto pracovných miest bol vypísaný, miesta sa z objektívnych

Z hľadiska riadenia inštitúcie sa pokladá za veľké pozitívum, že sa vedenie školy

dôvodov nezaplnili (domáca príprava slovenských odborných pedagógov sa dodnes

rozšírilo o jedno miesto. Vedenie inštitúcie pozostávalo už vyše dvadsať rokov zo štyroch

nerozvinula, ani platy učiteľov nie sú konkurencieschopné s učiteľskými platmi v štátoch

osôb: riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky vo všeobecnej škole, zástupkyňa riaditeľky na

Európskej únie). Je známym faktom, že v poslednom období aj maďarským školám chýbajú

gymnáziu, zástupca/zástupkyňa internátu. Nové vedenie inštitúcie od školského roka

učitelia fyziky. V súvislosti s týmto možno porozmýšľať aj nad otázkou poklesu hodnoty

2011/2012 – práve v čase plného prúdu reforiem – muselo pracovať za oveľa ťažších

učiteľského diplomu, ako aj nad nutnosťou inovácie prípravy slovenčinárov pre národnostné

podmienok, totiž prevádzkovateľ zbavil inštitúciu jedného miesta z vedenia, dôsledkom

školstvo a zintenzívnenie ich ďalšieho vzdelávania.

čoho sa zlúčili úlohy riadenia všeobecnej školy a gymnázia, resp. sa rozdelili medzi

O slovenskej národnosti v Maďarsku je všeobecne známe, že mladšiu vekovú

riaditeľku a jej zástupkyňu v škole. Keďže inštitúcia je viacúčelová, uvedením vedenia do

generáciu charakterizuje strata materinského jazyka a oslabovanie slovenskej identity.17

pôvodného stavu môže byť operatívna práca v budúcnosti efektívnejšia.

Situáciu zhoršuje aj pokles úrovne znalosti slovenského jazyka študujúcej mládeže. Toto je

Rada by som ďalej upriamila pozornosť na tie ťažkosti, ktoré sú možno známe aj

ďalším závažným problémom, totiž v každom školskom roku sa prihlásia na gymnázium aj

širšej verejnosti. Jedným zo závažných problémov je nedostatok učebníc. Národnostná

takí študenti, ktorí neovládajú slovenský jazyk, a učitelia sú radi, ak niektorí z nich

redakcia Národného vydavateľstva učebníc donedávna vydávala pre menšiny žijúce

disponujú aspoň pasívnou znalosťou jazyka alebo základnou orientáciou v slovenských

v Maďarsku učebnice v ich materinskom jazyku (po nemecky, slovensky, srbsky,

kultúrnych reáliách.

chorvátsky, rumunsky, grécky, bulharsky, po slovinsky), resp. maďarské učebnice v preklade

Popri klesajúcej úrovni osvojenia si slovenského jazyka na základnom stupni škôl,

do týchto jazykov. Čo sa týka slovenských učebníc, veľké ťažkosti spôsobuje fakt, že nie sú

kde sa vyučuje slovenčina ako predmet a ktoré by mohli tvoriť čerpaciu bázu študentov pre

preložené učebnice z každého predmetu. Najväčším nedostatkom trpia najmä prírodovedné

gymnázium, sa zosilňuje aj klesajúca tendencia počtu žiakov, vyplývajúca z nepriaznivých

predmety, napr. chémia, fyzika. Treba pripomenúť aj to, že na gymnáziu aj výučba

demografických údajov posledných rokov.

slovenského jazyka a literatúry prebiehala po zmene režimu po dlhé roky bez nových

Schopnosti a zručnosti žiakov, získané na primárnom stupni školského systému, ako

učebníc vydaných v Maďarsku. Nové učebnice slovenskej literatúry napísané Róbertom

aj ich túžba po vedomostiach značne ovplyvňujú dosiahnuteľnú úroveň vedomostí na

Kiss Szemánom spolu s antológiami vyšli veľmi oneskorene. Pre deviaty ročník gymnázia

gymnáziu. Z tohto hľadiska môže nízky počet študentov niekedy aj negatívne ovplyvňovať

v roku 2000, pre desiaty ročník o šesť rokov neskôr v roku 2006. Učebnica pre jedenásty

podmienky na udržanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Tento fakt môže aj

ročník nedala na seba dlho čakať, vyšla iba o rok po vydaní predchádzajúcej, v roku 2007,

nepriaznivo ovplyvňovať postavenie školy, veď vo väčších lokalitách, kde sa nájde aj

a posledná, pre maturitný dvanásty ročník sa objavila v roku 2011. Takže toho času sa ani

viacero škôl s podobným zameraním, prebieha silná súťaž o študentov.

učiteľom humánnych predmetov nedalo závidieť.

V Budapešti, kde sa v celoštátnom meradle nachádza najviac gymnázií, by slovenská
škola mohla súťaž vyhrať iba existenciou potrebných podmienok, ktoré by mohli byť

126

zárukou vysokej úrovne vyučovania. Lenže materiálne vybavenie školy (tried) nie je

na Budapeštianskej olympiáde študentov). Okrem toho škola ponúka širokú paletu rôznych

primerané moderným metódam, výučba rôznych predmetov v druhom desaťročí 21. storočia

záujmových krúžkov, vydáva školský časopis Študentské pero a organizuje množstvo

neprebieha prostredníctvom najmodernejších učebných pomôcok, akými väčšina

mimoškolských aktivít pre svojich zverencov.

maďarských škôl už disponuje. Možnosti využitia didaktickej techniky a hlavne
informačných a komunikačných technológií vo výučbe nie sú prístupné.
Napriek tomu, že v dnešnej informačnej spoločnosti vďaka informačnokomunikačným technologickým zmenám sa na mnohých školách uprednostňuje počítačom

Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že situácia slovenského školstva v Maďarsku
napriek svojim ťažkostiam nie je beznádejná, aj keď problémy, ktoré treba riešiť, sú
náročné. Na ich úspešné riešenie, ako i skvalitňovanie výučby slovenského jazyka na
národnostných školách je potrebná spolupráca všetkých činiteľov školského systému.

podporované vyučovanie a internet sa stal zdrojom získavania nových informácií, učiteľ
ostal rozhodujúcim činiteľom vo výchove a vzdelávaní. Treba si uvedomiť, že vyučovať
s učebnicou a kriedou dnes nestačí. U detí dominujú počítače, kniha sa čím viac dostáva do

Záver

úzadia.
Vzhľadom na budúcnosť slovenskej školy je nesmierne dôležité získavanie

Celkovo možno konštatovať, že právne podmienky vzdelávania v slovenskom jazyku

schopných mladých učiteľov, aby sa táto škola mohla stať konkurencieschopnou

sú pre príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarsku až dodnes zabezpečené a slovenská

s maďarskými školami.

menšina má zákonmi zabezpečenú možnosť ovplyvniť obsah a realizáciu slovenského

Napriek spomenutým ťažkostiam sa pedagógovia a žiaci slovenskej školy

školského systému v Maďarsku. Avšak v živote škôl sa vždy odrážajú aj širšie spoločenské,

v Budapešti môžu popýšiť radom krásnych výsledkov, spomedzi ktorých spomenieme

politické, hospodárske, sociálne a iné súvislosti, ktoré môžu aj negatívne ovplyvňovať

z posledného školského roka – bez nároku na úplnosť – iba niekoľko, napr. 1. a 3. miesto na

edukačný systém národnostných škôl, ba občas môžu viesť aj k poklesu ich úrovne

celoštátnom kole olympiády stredoškolákov zo slovenského jazyka a literatúry; 1. miesto na

a výkonnosti. Situáciu slovenských škôl zhoršuje aj nedostatočná znalosť komunikačnej

celokrajinskej súťaži pre všeobecné školy zo slovenskej vzdelanosti; 1. miesto na

roviny slovenského jazyka. Za takýchto okolností, navyše v období, keď každá škola súťaží

celoštátnom kole súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenské spievanky a veršovačky vo

o žiakov, je nesmierne potrebné zabezpečenie rovnosti šancí.

viacerých kategóriách; 1. miesto na medzinárodnom kole súťaže v prednese poézie a prózy

Berúc do úvahy personálne a materiálno-technické vybavenie slovenských

Dobré slovo v Komárne; 1. miesto na Recitačnej súťaži XIII. obvodu Slovenskej

národnostných škôl v Maďarsku sú potrebné také opatrenia, ktoré umožnia realizovať pre

samosprávy v Budapešti vo viacerých kategóriách; 1. miesto na Súťaži XIII. obvodu

nich rovnaké podmienky, aby sa v budúcnosti mohol viac posilniť systém slovenského

Budapešti z fyziky; 1. miesto na súťaži György Hevesy XIII. obvodu Budapešti z chémie; 2.

národnostného školstva v Maďarsku.

miesto na študentskej vedeckej súťaži Pátranie po predkoch – Dejiny mojej rodiny; 2.

V znamení výroku Henryho Forda, podľa ktorého „všetko sa dá robiť ešte lepšie ako

miesto trojčlenného tímu školy na Talentových súťažiach z prírodných vied Cs. J. Apáczaiho

doteraz“, učitelia a zamestnanci pracujúci v slovenskom národnostnom školstve tvrdo

v stredomaďarskom regióne (matematika, fyzika, zemepis, informatika, technika, biológia,

pracujú na tom, aby sa slovenský jazyk a kultúra mohli udržať ešte veľa rokov v školských

chémia) atď. Tieto výsledky spestrujú aj úspešné kultúrne vystúpenia tanečnej skupiny

zariadeniach v Maďarsku.

a spevokolu školy, ako i pekné výsledky na športových súťažiach (okrem iných aj 1. miesto
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Vedenie Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím
jazykom slovenským v Budapešti spolu s pedagogickým zborom tiež vynaloží veľké úsilie,
aby vytvorilo modernú školu postavenú na princípoch humanity, tolerancie, kreativity so

17

V priebehu rokov 2009 – 2011 sa tím výskumníkov zo Slovenska a Maďarska venoval skúmaniu jazykového
správania po slovensky hovoriacej mládeže v Maďarsku a slovenskej mládeže žijúcej na národnostne
zmiešanom území Slovenska. Sociolingvistickým výskumom slovenskej národnosti v Maďarsku – okrem
iných výskumníkov – sa už viac rokov zaoberá Mária Homišinová, pracovníčka Spoločenskovedného ústavu
SAV v Košiciach, ako i Alžbeta Uhrinová Horonoková, pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov
v Maďarsku.

snahou permanentného zlepšovania systému školského manažérstva s využívaním
moderných technológií tak, aby sa úroveň inštitúcie neustále zvyšovala, aby sa stala
atraktívnou pre ďalších potenciálnych študentov aj v budúcnosti.

Poznámky
1Zákon

CLXXIX. z roku 2011 o právach národností garantuje individuálne a kolektívne práva Bulharom,
Grékom, Chorvátom, Poliakom, Nemcom, Arménom, Rómom, Rumunom, Rusínom, Srbom, Slovákom,
Slovincom a Ukrajincom.
2

Magyarország Alaptörvénye. Magyar Közlöny 2011. 43. szám (XXIX. cikk (1)).

3

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. Magyar Közlöny 2011. 154. szám (19.§).

4

2011 . évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny 2011. 162. szám (83.§ (7)).

5

2011 . évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny 2011. 162. szám (45.§ (3)).

6

2011 . évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny 2011. 162. szám (97.§ (1)).

7

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. Magyar
Közlöny, 2012. 177. szám.
8

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez.

9

DIVIČANOVÁ, Anna: Sociologické a kultúrne zázemie národnostnej školy v Maďarsku po roku 1948. In:
Človek a spoločnosť. 2000, roč. 3, č. 1. Dostupné na http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2000/divicanova.html
10

FÖGLEIN, Gizella: Nemzetiségi oktatás Magyarországon a koalíciós években (1945 – 1948). Új Pedagógiai
Szemle. 2004 április-május. Dostupné na http://epa.oszk.hu/00000/00035/00081/2004-04-mk-FogleinNemzetisegi.html
11

NEK-411/2011. számű Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről.
9. Dostupné na http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/217986220.pdf
12

KŐVÁGÓ, László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1981. 164.

13

FÖGLEIN, Gizella: Nemzetiségi oktatás a Kádár-korszakban. Új Pedagógiai Szemle, 2004. http://
www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-09-mk-Foglein-Nemzetisegi
14

1985. évi I. törvény az oktatásról. Művelődési Közlöny, 1985. 20. sz. 7.§ (4)

15

Mata Mihály: Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon. In: Educatio 1993. 2. évf. 2. sz. 291 – 296.

16

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról. Magyar Közlöny 2013. 35. szám.
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Resumé
Slovak gentilitial education as a part of Hungarian education system through the aspect
of Slovak kindergarten, primary school, secondary school and boarding school in
Budapest
The study introduces a special feature of Hungarian education system, specifically its
institutional structures, the structure of educational programmes and formations of Slovak
gentilitial education, its status in the past and present days. The study reviews educational
reforms in Hungary too and point out the problems, success and organisational changes in
the Slovak school in Budapest. The director with the school staff should innovate technical
conditions in future as well as teaching methods to rise number of students because in
Budapest there are the most of excellently equipped famous schools.
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EDITA PEČEŇOVÁ

V Ý ZN A M SLOVENSKÝCH REGION ÁLN YC H RE ÁLIÍ
VO V ÝUČBE SLOVENSKÉHO JAZYKA.
PRED STAVENIE EFEKTÍVNE FU NGU J Ú C E HO
MODELU Z PR A XE
Edita Pečeňová
Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium
v Békešs ke j Ča b e

Ako učiteľka slovenčiny v dolnozemskom regióne, v súčasnosti riaditeľka

Za charakteristický znak vyhraneného postoja k danej menšine sa v našom regióne

békeščabianskej školy, ktorá má za sebou takmer tridsaťročnú prax, by som sa na tejto

považuje osobná väzba k jazyku a kultúre, čo sa premieta aj do života: spoločenstvo

vedeckej konferencii chcela s vami podeliť so svojimi postrehmi a získanými

vytvárame s tými, s ktorými máme spoločný jazyk, a delíme sa s nimi o rovnaké kultúrne

skúsenosťami. Nechcem pred vami zatajiť nezodpovedané otázky či ťažkosti, ktoré sa

dedičstvo alebo ho spoločne zdieľame. Jazyková identifikácia je nositeľkou kultúrneho

počas tejto práce vynorili.

sebaurčenia, je jeho prostriedkom.

Vo svojej prednáške by som chcela poukázať na niekoľko dôležitých súvislostí

Spoločenstvo je spoločenstvom preto, že jeho členovia majú spoločné dejiny. Toto

medzi jazykom a kultúrou, konkrétnejšie medzi vyučovaním slovenského jazyka

historické spoločenské sebaurčenie nesie v sebe veľa symboliky. Vo všeobecnosti hovoríme

a regionálnou kultúrou, ktoré som nadobudla na základe skúseností a poznatkov z praxe.

o „našej identite“, okolo nej splietame svoje myšlienky. Z hľadiska národného sebaurčenia
zohráva dôležitú úlohu aj územná, regionálna identifikácia. Profesorka Anna Divičanová
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opísala tri formy kolektívneho a regionálneho národného povedomia, ktoré sa vyskytujú

začiatkom 90. rokov. V roku 1995 sa v Maďarsku zaviedol prvý základný národný

medzi Slovákmi v Maďarsku. Sú to: békešskí Slovania, nireďházski Tirpáci a pilíšski

vzdelávací program (NAT), ktorý sa v rokoch 2003, 2007 a naposledy v roku 2012 obnovil

Slováci.

a prepracoval. Nemám v úmysle robiť analýzu týchto reformných procesov. Pravdepodobne

Jazyková asimilácia, ktorá postihla slovenské jazykové ostrovy v Maďarsku, je

by sa dalo vydať viac štúdií o tom, akým smerom sa rozvíja verejné školstvo a ako sa tento

natoľko všadeprítomná, že v rámci etnickej identity jazyk pomaly stráca svoj význam. Ten

proces premietol do slovenského národnostného školstva. Zato jeden moment by som rada

sa v oblasti kultúry nahrádza etnickou identitou, prejavom ktorej je zachovávanie

vyzdvihla: zavedením národopisu ako vyučovacieho predmetu v roku 1995 sa školám

a pestovanie ľudových tradícií. Potvrdilo sa, že takáto forma zachovávania identity je

naskytla možnosť, aby sa do vyučovacieho procesu začlenil popri výučbe jazyka aj ďalší

vhodná pre každú generáciu, ale najlepšie sa dá uplatniť u tých najmladších; v ich prípade sa

materiál so slovenským obsahom. My v Békešskej Čabe sme presvedčení, že učiteľ

môžu tradície prežiť len v podobe predstavenia na javisku; výučba jazyka a spomienky na

slovenského jazyka nie je len jeho posledným sprostredkovateľom, ale má byť aj

minulosť sa v národnostných školách – teda tam, kde existujú – stali obsahom školských

pestovateľom zdravého sebavedomia a hrdosti na materinský jazyk. Žiadne od spoločných

učebníc. Mimoriadna dôležitosť a význam národnostnej výučby a výchovy je daná

zážitkov odtrhnuté predstavenie či iba tradície opísané v učebnici, alebo vzorná hodina

rozpadom slovenských spoločenstiev a následnou rýchlou stratou jazyka, ktorú tento proces

národopisu nemôžu vplývať na identitu lepšie než vedomosti získané akoukoľvek

vyvoláva. Úloha rodiny pri zachovaní jazyka je na ústupe, staršia generácia používa

praktickou činnosťou.

v úzkom kruhu nárečie, stredná generácia väčšinou iba rozumie, ale nerozpráva, a pre
školákov je jazyk ich predkov vyučovacím predmetom, a nie materinským jazykom.
Individuálne sa materinský jazyk predkov dá naučiť, ale k tomu, aby sa naše

Ako sa teda dá v rámci školy motivovať a zvyšovať účinnosť vyučovania
slovenského jazyka a popri tom ho urobiť atraktívnym a zaujímavým? Ako sa dajú vo
vyučovacom procese spojiť jazyk a regionálna kultúra?

slovenské spoločenstvo zachovalo, je potrebný iný, kvalitatívne vyšší stupeň spoločenskej

Odpovedať na dané otázky nie je jednoduché: v dôsledku asimilačných procesov

vôle a vedomia. Existuje takáto vôľa? Ak áno, ako vieme dosiahnuť vyššiu účinnosť výučby

nám dnes pravdepodobne najviac chýba vhodná, „životaschopná“ prítomnosť. Jazyk vo

pôvodného materinského jazyka? Ako sa to dá dosiahnuť v školských podmienkach? Ako sa

forme nárečia používa v úzkom kruhu generácia starých rodičov. V škole sa vyučuje

dá posilniť motivácia takéhoto vyučovania? Takéto a im podobné myšlienky zamestnávali

spisovná slovenčina. Sústava zvykov a tradícií je – v dôsledku rozpadu dedinského

pedagógov našej inštitúcie aj v máji roku 1991, keď založili a vydali prvé číslo metodického

spoločenstva – spolu s obradmi a etapami minulosti obsiahnutá v príslušných knihách, kým

časopisu Slovenčinár, ktorý je do dnešných dní jediným slovenským pedagogickým

našich žiakov obklopuje globalizovaný svet. Stráca sa plynulý prechod z generácie na

časopisom, ktorý sa vydáva mimo územia Slovenskej republiky. Naša redakcia sa od

generáciu. Veď napríklad už vyrástla a pracuje tá generácia inteligencie, ktorá si slovenský

samého začiatku vydávania Slovenčinára snažila o spájanie regionálnej kultúry s metodikou

jazyk osvojila v rámci školského systému a nie doma v rodine. Strata jazyka a odklon od

vyučovania slovenského jazyka. V rubrike „Naše dejiny a kultúra“ sa rad-radom objavovali

kultúry prebehli v tom istom čase.

články o Tranosciu, Ľudovítovi Haanovi, Samuelovi Tešedíkovi, o živote slovenských
osadníkov, o vandrovaní a osídľovaní, ako aj články z oblasti miestnej histórie, ktoré

Ako sa dokáže uplatniť slovenská národnostná škola v čase slobodného výberu
vzdelávacej inštitúcie a konkurenčného boja školských zariadení?

zverejňoval Výskumný ústav Slovákov. Do časopisu preberaný obsah, ktorý sa viazal

Z pohľadu rodičov sú kritériá výberu určitého typu školy viacvrstvové. Miesto v nich

k regionálnej kultúre, bol akousi predzvesťou veľkých školských reforiem, ktoré nastali

dostáva väzba k pôvodu, uvedomenie si mimoriadnej dôležitosti osvojenia si jazyka, trhová
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hodnota získaných vedomostí, možnosti ich využitia (v tomto smere je vo výhode anglický

s civilnou sférou je vzájomne výhodná pre obidve strany a je roztavená v nasledujúcich

jazyk), možnosti uplatnenia sa na domácom trhu práce atď. Pre rodičov môže byť dôležité aj

činnostiach:

to, aká je „miestna“ ponuka, všímajú si aj to, aké sú personálne a materiálne podmienky

• verejnoprospešná spoločenská služba v Čabianskej organizácii Slovákov

v miestnych školách alebo v blízkom okolí. Svoju rolu zohráva aj veľkosť sídla, veď

(katalogizácia kníh a časopisov, upratovanie, zariaďovanie spoločenských

napríklad rôzne zamerané školy v meste dokážu ľahšie uspokojiť rôznorodé nároky rodičov.

miestností, starostlivosť o hroby, internet pre staré mamy atď.);

Aj národnostná škola je neustále zapojená do tohto konkurenčného boja.
Pre výber národnostnej materskej školy alebo základnej školy býva prevládajúcim
podnetom spravidla postoj k národnosti, kým pri výbere tej-ktorej strednej školy sa rodičia

• spoznávanie významných osobností z radov členov Čabianskej organizácie
Slovákov, osobné stretnutia, oboznamovanie sa s ich životom a prácou (detsvo,
rodina, jazyk, štúdium, ďalšie vzdelávanie, hybné sily osobnej kariéry a pod.);

rozhodujú predovšetkým z hľadiska možností ďalšieho uplatnenia. Ideálne by bolo, keby už

• spoločne organizované akcie spojené s jednotlivými sviatkami.

samotné štúdium slovenského jazyka dávalo v dnešnej spoločensko-hospodárskej situácii

• Mentorovanie a ukážky projektových prác z rôznych skúšok a súťaží, pri ktorých sa

perspektívu dobrého uplatnenia sa. Skutočnosť je však iná, a tak musí naša škola ponúknuť

využíva nový moderný prístup a počítačová technika:

rodinám iné, ďalšie riešenia: popri slovenskom jazyku aj anglický jazyk, na vysokej úrovni

o Moji predkovia, moje korene (kto som, odkiaľ pochádzam, história rodiny, ako

realizované vyučovanie informatiky a rôznorodosť ponuky ďalšieho štúdia. Osobitný
význam v našom snažení prikladáme cieľom, ktoré sme si vytýčili v oblasti výučby
slovenského jazyka: postaviť si v dnešnej dobe za cieľ dokonalé osvojenie si slovenského
jazyka je z odborného hľadiska nereálne. Naďalej sa však snažíme o jeho efektívnu výučbu,
no sme si vedomí toho, že v školských podmienkach sa dá jazyk dokonale osvojiť iba
v ojedinelých prípadoch. Cieľ, ktorý sme si vytýčili, je postavený na odbornosti
a skúsenostiach hosťujúcich učiteľov zo Slovenska a spočíva v tom, že sa snažíme našich

rozprávajú/rozprávali moji predkovia);
o Miestna história Slovákov (osídľovanie, putovanie, viera, jazyk, zvyky, činnosť
v oblasti kultúry a písomníctva);
o Stavebná činnosť miestnych Slovákov (stavba typických sedliackych domov,
drevorezba, stavba domácej pece);
o Naši velikáni (životná púť významných miestnych Slovákov, ich práca
a zásluhy).

žiakov vychovávať k tomu, aby boli na základe vnútornej potreby a presvedčenia schopní
svoje jazykové znalosti ďalej samostatne rozvíjať. Po ukončení strednej školy by mali byť

Spomínané činnosti vykonávame z roka na rok premysleným a zodpovedným

na základe vlastného zodpovedného rozhodnutia schopní pokračovať vo vysokoškolskom

spôsobom. Sú neodmysliteľnou súčasťou plánu práce školy a tematických plánov

štúdiu na univerzitách v Slovenskej republike. Posilňovanie a zachovávanie vedomia

jednotlivých predmetov. Okrem učiteľov, ktorí plnia mentorskú funkciu, považujeme za

slovenskej spolupatričnosti, súdržnosti a identity budujeme vo výchovno-vzdelávacom

veľmi dôležité, aby sa do tejto činnosti zapojili aj osoby z civilnej sféry. Ide napríklad

procese na základe hodnôt slovenskej regionálnej kultúry. Regionálna kultúra sa stáva

o pomoc formou besedy, poskytnutím interview, vzájomnou návštevou, odbornými radami.

skutočným strážcom spoločenstva len v prípade, ak je živá, ak je aj mimo školských múrov
postavená na vedomostiach, ak plní skutočnú funkciu v oblasti spoločenského života. Naša
inštitúcia udržiava veľmi úzke vzťahy s Čabianskou organizáciou Slovákov. Spolupráca

Za posledných päť rokov po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok začalo trinásť
žiakov študovať na univerzitách v Slovenskej republike nasledujúce študijné odbory:
• slovenský jazyk a literatúra
• história
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• žurnalistika

DIVIČANOVÁ, Anna: Zákonitosti premien tradičnej duchovnej kultúry na slovenských

• kulturológia a turizmus

jazykových ostrovoch v Maďarsku. In: Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békešská

• architektúra

Čaba: VÚSM 2002, s. 5 – 31.

• kynológia

KOZMA, Tamás: Kisebbségi oktatás Közép – Európában. Budapest: Új Mandátum Kiadó

• predškolská a elementárna pedagogika

2004.

• sociálna a pracovná psychológia

Pedagogický program Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia
v Békešskej Čabe. 2013

Naši žiaci sa na Slovensku uchytili a darí sa im. Škola je s nimi naďalej v kontakte,
veď ich skúsenosti sú pre nás z hľadiska ďalšieho rozvoja nášho programu veľmi cenné.
Všetci zo spomínaných trinástich žiakov boli bez výnimky zapojení do nášho programu,
v rámci ktorého sa aktívne podieľali na zostavení projektových prác, bádali po jazyku,
tradíciách a koreňoch svojich rodín. Vyučovací proces pozitívne ovplyvňoval rozvoj ich
osobnosti a identity. Svoje ďalšie štúdium a s tým spojenú životnú dráhu si zvolili vedome
a zodpovedne. Zaujímavou informáciou pre nás bolo napríklad aj to, že mnohí z nich sa vo
svojich ročníkových a bakalárskych prácach vrátili k stredoškolským projektom, ktoré stáli
na začiatku hľadania životného smerovania. Doplnili ich, ďalej rozvinuli a posunuli na
vyššiu úroveň.
Opis využitia našich pozorovaní a skúseností je zaznamenaním jednej v praxi
úspešnej činnosti. Ďalšie úspešné udržanie a pokračovanie programu si vyžaduje od každého
účastníka veľa síl a zodpovednosti. Objavenie a spoznanie svojho pôvodu, svojich koreňov,
nesie v sebe toľko pozitívnych hodnôt a pozitívnej energie, že sme s nimi schopní postaviť
sa aj proti ničivým účinkom dnešného globalizačného sveta – dovolím si to takto vyhlásiť
s optimizmom pedagóga.

Literatúra

CHLEBNICKÝ, Ján: Desať rokov metodického časopisu Slovenčinár. In: Slovenský jazyk
v Maďarsku. Bibliografie a štúdie II. Békéscsaba: VÚSM 2008, s. 42 – 60.
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JOZEF HAJNIŠ

SLOV EN SKÉ ŠK OLSTVO NA UKR AJINE –
HISTÓRI A, SÚČA SNÝ STAV, PERSPEKTÍV Y
Jozef Hajniš
O b l a s t n á k u l t ú r n o - o s v e t o v á o rg a n i z á c i a M a t i c e s l o v e n s k e j n a Z a k a r p a t s k u

Slováci na Zakarpatskej Ukrajine žijú oddávna. V roku 1890 ich bolo 7 300,

Po prvej svetovej vojne pripojili Zakarpatsko k Československej republike. Toto

t. j. 1,6 % z celkového počtu obyvateľov, v roku 1921 tu žilo 19 930 Slovákov (3,3 %) a v

obdobie bolo veľmi priaznivé pre rozvoj slovenskej menšiny. Otvárali sa slovenské školy

roku 1930 ich bolo 37 900 (4,8 %). Podľa štatistických údajov z roku 1989 ich počet bol 7

a gymnáziá, zakladali sa krúžky umeleckej tvorivosti, ale i rôzne iné krúžky, na ktorých sa

329. Tieto údaje nie sú úplné. V povojnových rokoch mnohé slovenské rodiny, a najmä

napríklad ženy učili variť, šiť, vyšívať a pod.

deti, boli zapísané ako Ukrajinci, prípadne ako Rusi. Podľa nášho kvalifikovaného

Historické materiály z čias Československej republiky uvádzajú, že v roku 1938

posúdenia v súčasnosti žije na Zakarpatsku minimálne dvakrát toľko Slovákov, teda 15- až

bolo na území Podkarpatskej Rusi 96 materských škôl, 188 obecných škôl, 10

17-tisíc, ktorí sú usídlení prakticky vo všetkých okresoch oblasti. Najviac, takmer polovica,

živnostenských škôl, stredná škola, učiteľský inštitút a dievčenská škola s vyučovacím

ich žije v oblastnom centre – Užhorode.

jazykom slovenským (resp. česko-slovenským). S príchodom maďarskej a potom aj
sovietskej vlády boli všetky existujúce školy s vyučovacím jazykom slovenským zrušené.
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Od roku 1944 až do roku 1991 neexistovala žiadna slovenská škola, ani žiadna iná možnosť

práce, vzdelávania a širokej aktívnej činnosti zahraničných Slovákov na území pôvodnej

vzdelávania či osvety v slovenskom jazyku.

vlasti.

Sociálno-politická situácia v Sovietskom zväze, v ktorom sa uskutočňovala politika

Preto Matica slovenská na Zakarpatsku v roku 1996 iniciovala otvorenie školy so

vytvorenia jednotného „sovietskeho národa“, viedla k silným asimilačným procesom.

slovenským vyučovacím jazykom v Užhorode. Bol vypracovaný koncepčný projekt školy,

Navyše, koncom 40. rokov sovietske vedenie umožnilo Slovákom žijúcim na Ukrajine

ktorá by umožnila všetkým záujemcom učiť sa slovenský jazyk a literatúru, dejiny,

presťahovať sa na Slovensko. Mnohí Slováci obávajúc sa prenasledovania a represálií

slovenské reálie atď.

využili túto možnosť. Táto akcia umožnila sovietskemu vedeniu „uzatvoriť“ otázku

Vzhľadom na jestvujúce špecifické podmienky (blízkosť hraníc, príbuznosť

Slovákov na Zakarpatsku. Pozatvárali všetky slovenské školy a gymnáziá. Neexistovali

slovenského a ukrajinského jazyka, pomerne rozšírené ovládanie hovorovej slovenčiny zo

žiadne slovenské spolky, časopisy, noviny a literatúra. Pre Slovákov nastali ťažké časy:

strany miestneho obyvateľstva) sa dalo predpokladať, že školu budú navštevovať nielen

sovietizácia, utláčanie cirkvi, izolácia a strata kontaktu zo Slovenskom. Toto obdobie prežili

predstavitelia slovenskej, ale aj ukrajinskej či inej národnosti. Preto sme považovali za

Slováci na Ukrajine s veľkými stratami.

účelné založiť dvojjazyčnú bilingválnu školu.

Zmeny v národnostnej politike sa začali od momentu prijatia Deklarácie práv

Koncepcia školy predpokladala vytvorenie primeraných podmienok na výučbu

národností (1991) a Zákona o národnostných menšinách na Ukrajine (1992). Roky 1990 –

a výchovu detí tak slovenského, ako aj ukrajinského či iného pôvodu, ktoré po jej ukončení

1992 možno považovať za roky znovuzrodenia slovenského menšinového školstva. V týchto

budú dokonale ovládať slovenský aj ukrajinský jazyk. Len tak možno zabezpečiť kvalitnú

rokoch sa začalo rozvíjať fakultatívne vyučovanie slovenského jazyka na školách

prípravu slovakistov a zároveň neprivrieť pred nimi dvere ukrajinských vysokých škôl.

v Zakarpatskej oblasti. Tento proces sa zintenzívnil a prehĺbil najmä po založení Oblastnej

V budúcnosti by sa táto škola mohla stať základňou na prípravu záujemcov o štúdium na

kultúrno-osvetovej organizácie Matice slovenskej na Zakarpatsku. Postupne sa vyučovanie

Katedre slovenskej filológie UžNU, resp. na iných fakultách a vysokých školách, kde sa

slovenčiny zaviedlo na mnohých školách oblasti: Turia Remety v Perečinskom okrese,

vyučuje slovenský jazyk.

Seredné, Antalovce, Hlboké a Storožnica v Užhorodskom okrese, Rodníkova Huta

V školskom roku 1997/1998 bola otvorená 1. trieda so slovenským vyučovacím

v Svaľavskom okrese, Dovhé v Iršavskom okrese, školy č. 2, 7, 17 a lýceum v Užhorode.

jazykom na báze autorskej všeobecno-vzdelávacej školy (AVVŠ) č. 2 v Užhorode. Bol

Neskoršie sa vyučovanie slovenčiny rozšírilo aj na niekoľko materských škôl v Užhorode.

pozvaný učiteľ zo Slovenska. V nasledujúcich rokoch (1998 – 2002), otvárajúc každoročne

Dynamický rozvoj slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine (národnostné

jednu triedu a pozývajúc po jednom učiteľovi zo Slovenska, sa vytvára úplný štvorročný

televízne a rozhlasové vysielanie, národnostná tlač, kultúrno-osvetové ustanovizne atď.)

cyklus základnej školy so slovenským vyučovacím jazykom. Na vysokej úrovni sa vyučuje

vyvoláva neustále sa zvyšujúcu potrebu kvalifikovaných odborníkov. Prehĺbenie spolupráce

štátny ukrajinský a anglický jazyk.

oboch susedných štátov vo všetkých oblastiach života (zakladanie spoločných podnikov,

V školskom roku 2001/2002 boli pre nedostatok priestorov triedy presťahované do

zvýšenie počtu hraničných priechodov, rozšírenie kultúrnych kontaktov a pod.) viedlo

priestorov školy č. 20, bola otvorená 5. a postupne už i ďalšie triedy s dvojjazyčným

k tomu, že „hlad“ po získaní slovenského vzdelania rastie a zvyšuje sa potreba zabezpečenia

vyučovaním (výučba časti predmetov prebiehala po ukrajinsky, prírodovedné disciplíny sa

prípravy odborníkov v rôznych oblastiach. Tento fakt bol umocnený prijatím Zákona

vyučovali zdvojene v oboch jazykoch). Počnúc od 5. ročníka sa na škole vyučuje i nemecký

o zahraničných Slovákoch Národnou radou Slovenskej republiky, ktorý otvoril perspektívu

jazyk.
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Postupne prebiehalo vypracovanie metodiky dvojjazyčného vyučovania a príprava
príslušných programov, študijných plánov, rozvrhov a učebníc tak, aby postupne mohol

Užhorodská mestská rada dovolila umiestnenie Matice slovenskej na Zakarpatsku v časti
tejto budovy za účelom zriadenia centra slovenskej kultúry.

vzniknúť ucelený 11-ročný cyklus s dvojjazyčnou formou výučby. Zároveň bolo potrebné

Navrhnutá budova je prestížna budova v centre mesta, ktorá však potrebovala

dodržať študijné programy štátneho ukrajinského školstva, aby absolventi tejto školy dostali

rozsiahlu rekonštrukciu. Na jej spolufinancovanie mesto vyzvalo Oblastnú štátnu

maturitné vysvedčenie v súlade s príslušným štátnym ustanovením.

administratívu a SR (táto požiadavka oficiálne zaznela z úst primátora mesta S. Ratušňaka

Koncom roka 2003 Výkonný výbor Užhorodskej mestskej rady národných poslancov

počas návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Užhorode v roku 2008).

prijal uznesenie o zriadení samostatnej školy č. 21 so slovenským vyučovacím jazykom

Vláda Slovenskej republiky odpovedala na túto žiadosť a prevzala polovicu nákladov

v Užhorode od januára 2004. Od septembra 2004 boli 21. škole vyčlenené aj samostatné

spojených s rekonštrukciou budovy. Naša organizácia pôsobila ako garant realizácie tohto

priestory. Škola má 11 ročníkov, svojho riaditeľa a pedagogický kolektív. V roku 2008 škola

projektu. Na konci roka 2008 sme podpísali dohodu, ktorou mestská rada zaručila prevod

oslávila svoju prvú maturitu. 16 mladých ľudí dostalo maturitné vysvedčenia prvej a jedinej

objektu na školu s výučbou slovenského jazyka a umiestnenie Matice slovenskej na

školy so slovenským vyučovacím jazykom na Ukrajine. Bola to historická udalosť pre tu

Zakarpatsku v časti priestorov pre zriadenie a prevádzku Centra slovenskej kultúry na 49

žijúcu slovenskú komunitu, ku ktorej ju viedli roky práce a zložitých zápasov. Považujeme

rokov v prípade, že vláda Slovenskej republiky splní svoje záväzky, týkajúce sa

to za najväčší úspech Matice slovenskej na Zakarpatsku.

spolufinancovania rekonštrukcie objektu (5. 12. 2008). Dohoda bola neskoršie potvrdená na

V júni 2004 školu navštívil premiér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda,

zasadnutí Užhorodskej mestskej rady (uznesenie číslo 1426 od 14. mája 2010).

v auguste 2007 školu navštívil premiér SR Robert Fico, v januári 2008 školu navštívil

A konečne 1. septembra 2011 sa uskutočnila významná udalosť v živote slovenskej

prezident SR Ivan Gašparovič, niekoľkokrát školu navštívil podpredseda vlády a dnes

komunity na Zakarpatsku. Slávnostne sa otvorili dvere novo zrekonštruovanej budovy pre

minister školstva SR Dušan Čaplovič.

jedinú školu na Ukrajine zo slovenským a ukrajinským jazykom vyučovania na nám.

Aj napriek mnohým nedoriešeným otázkam a problémom má škola so slovenským

Županatskom, 10. V jednom krídle budovy bolo slávnostne otvorené Centrum slovenskej

a ukrajinským vyučovacím jazykom v Užhorode ako historický prvá a jediná na Ukrajine

kultúry. Je to krásna budova v centre mesta, architektonická pamiatka, ktorá má viac ako

reálnu perspektívu svojho ďalšieho rozvoja.

100 rokov. Rekonštrukcia trvala viac ako dva roky, pričom bol realizovaný unikátny

Stále však zostávala nedoriešenou otázka priestorov. Priestory, v ktorých sa

medzinárodný ukrajinsko-slovenský projekt. Slávnostné otvorenie školy a centra prebehlo

nachádzala škola, boli absolútne nevyhovujúce: chýbali priestory ako pre triedy tak i pre

za účasti významných hostí – najvyšších predstaviteľov politického, kultúrneho,

kabinety (fyziky, chémie, matematiky a pod.), telocvičňu, knižnicu, jedáleň a iné dôležité

ekonomického a spoločenského života Ukrajiny a Slovenskej republiky.

priestory pre činnosť školy. Matica slovenská na Zakarpatsku vyvíjala obrovské úsilie na
zabezpečenie nových priestorov pre túto jedinú školu so slovenským vyučovacím jazykom

Tak Slováci nášho regiónu dostali unikátnu vzdelávaciu a kultúrnu inštitúciu, ktorá
bezpochyby pozdvihla národnostné vzdelávanie a kultúru na vyššiu úroveň.

na Ukrajine. Nakoniec uznesením Užhorodskej mestskej rady č. 599 od 22. 1. 2008 a č. 639

Mesto Užhorod je administratívnym a kultúrnym centrom Zakarpatskej oblasti

od 28. 2. 2008 pre potreby školy č. 21 so slovenským a ukrajinským jazykom vyučovania

a dôležitou dopravnou (autobusovou, železničnou a leteckou) križovatkou. Lokalizácia

boli pridelené priestory bývalej školy č. 4 (nám. Županatska, č. 10). Tým istým uznesením

jedinej slovenskej školy na Ukrajine je nielen pochopiteľná, ale i strategická vzhľadom na
blízkosť slovenských hraníc. Na druhej strane Stredná všeobecno-vzdelávacia škola č. 4 so

136

slovenským vyučovacím jazykom v Užhorode (po presídlení školy do nových priestorov

deťom možnosť nielen zdokonaľovať sa v rodnom jazyku, ale aj spoznávať vlasť svojich

škola dostala názov Špecializovaná všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. st. č. 4

predkov.

s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka) zameriava svoju vzdelávaciu a výchovnú

Spolu s dynamickým rozvojom slovenského školstva na Ukrajine sa vynárajú mnohé

činnosť nielen na početnú slovenskú komunitu v Užhorode (podľa štatistiky tu žije takmer

čoraz zložitejšie problémy, s ktorými zakarpatskí Slováci musia zápasiť. Jedným

polovica Slovákov z celkového počtu Slovákov Zakarpatskej oblasti), ale prostredníctvom

z problémov, na ktorý chcem poukázať, je otázka učebných plánov a osnov pre triedy so

kultúrnych podujatí i na Slovákov žijúcich v iných lokalitách oblasti. Význam takejto školy

slovenským vyučovacím jazykom a taktiež zabezpečenie učebníc. Podľa koncepcie rozvoja

v centre Zakarpatskej oblasti je dôležitý, a snahou Matice slovenskej na Zakarpatsku je

slovenskej národnostnej školy, ktorú vypracovala Matica slovenská na Zakarpatsku,

rozšíriť vzdelávacie možnosti pre slovenské deti zo všetkých lokalít Zakarpatska.

vyučovanie na prvom stupni základnej školy prebieha v slovenskom jazyku. Povinne sa

Významným bodom v rozvoji slovenského menšinového školstva na Ukrajine bolo

vyučuje štátny ukrajinský jazyk a cudzí jazyk. Na druhom a treťom stupni – počnúc od

otvorenie Katedry slovenskej filológie na Užhorodskej národnej univerzite v roku 1994.

piatej triedy sa časť predmetov vyučuje aj v ukrajinskom jazyku. Takýto postup vo

Katedra slovenskej filológie sa stala ďalším článkom v reťazi slovenského školstva na

vzdelávaní umožňuje dobrú prípravu slovakistov a zároveň nezatvára pred nimi dvere

Zakarpatsku. Je najvyššou vedecko-vzdelávacou inštitúciou Slovákov na Ukrajine. Na

ukrajinských vysokých škôl. Preto otázka vypracovania učebných plánov a osnov pre piaty

Katedre slovenskej filológie v Užhorode pôsobí vyslaný lektor zo Slovenska.

až jedenásty ročník strednej školy v nadväznosti na dvojjazyčné vyučovanie ako

Perspektívou pre rozvoj slovenského menšinového školstva na Ukrajine je aj

i vytvorenie učebníc je naozaj veľmi dôležitá.

možnosť štúdia pre deti zo slovenských rodín na vysokých školách na Slovensku. Približne

Je potrebné aj naďalej podporovať rozvoj fakultatívnej výučby slovenského jazyka

80 krajanov zo Zakarpatska v súčasnosti študuje, alebo už vyštudovalo na univerzitách na

v obciach kompaktného osídlenia Slovákov na Ukrajine, pretože často je to jediná možná

Slovensku ako štipendisti vlády Slovenskej republiky. Zdokonaľovať sa v slovenskom

forma výučby materinského jazyka. Fakultatívnou formou sa v súčasnosti slovenčina

jazyku a gramatike majú príležitosť aj učitelia na jazykových kurzoch na Slovensku, ktorí

vyučuje v Užhorode, vo Veľkom Bereznom, Perečíne, Serednom, Storožnici, Turie Remety.

predtým nemali možnosť študovať na slovenských školách. Dôležitým prínosom sú aj

MS na Zakarpatsku sa snaží rozšíriť túto formu výučby i do ďalších slovenských lokalít.

jazykové kurzy pre učiteľov materských a základných škôl, organizované Metodickým

Napomáha zabezpečením technických prostriedkov, metodických pomôcok, učebníc,

centrom Univerzity Mateja Bela. Rovnako veľkým prínosom je každoročný letný kurz

literatúry a pod.

slovenského jazyka pre krajanov na ÚJOP UK a SAS. Týchto kurzov sa zúčastňujú študenti,
učitelia, vedeckí pracovníci a pracovníci slovenských menšinových masmédií.

Žiaľ, problémy sa nevyhli ani tejto oblasti. Pre nedostatok finančných prostriedkov
sa na viacerých školách v slovenských lokalitách kraja znížil počet hodín fakultatívneho

Spomenuté jazykové kurzy a iné vzdelávacie aktivity MŠVVaŠ SR sú

vyučovania slovenského jazyka, alebo takáto forma vyučovania slovenského jazyka úplne

neoceniteľným prínosom pre slovenské menšinové školstvo na Ukrajine. Pomáhajú riešiť

zanikla. Jednou z možných foriem riešenia tohto problému by mohlo byť zavedenie

jeden z najzávažnejších problémov – nedostatok odborníkov na výučbu slovenčiny.

vyučovania slovenčiny ako druhého cudzieho jazyka. Žiaľ, tu vznikajú ďalšie problémy –

Veľkým prínosom najmä pre mladú generáciu Slovákov sú každoročné detské

absencia učebných programov a plánov, nedostatok učebníc, nedostatok kvalifikovaných

a mládežnícke letné tábory typu škola v prírode na Slovensku – podujatia, ktoré dávajú

učiteľov. Všetky tieto problémy a najmä problém učebníc a učebných programov je
potrebné riešiť na štátnej úrovni a to v najbližšej budúcnosti.
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Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku sa snaží

Slovenské menšinové školstvo na Ukrajine sa snaží byť skutočne slovenským a

v rámci svojich možnosti riešiť vzniknuté problémy. Je to však často sotva badateľné,

poskytnúť svojim žiakom a študentom vysokú vzdelanostnú úroveň. Len tak splní svoje

pretože tieto otázky sa musia riešiť predovšetkým na medzištátnej, resp. na medzirezortnej

najdôležitejšie poslanie...

úrovni. Ostáva veriť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo
vzdelávania Ukrajiny napomôžu v riešení spomínaných problémov a tak prispejú
k ďalšiemu rozvoju slovenského menšinového školstva na Ukrajine.
Uvedené problémy slovenského menšinového školstva sú úzko späté s ekonomickou
situáciou v tejto krajine ako aj so špecifikami postavenia slovenskej menšiny, ktoré sú
v pozadí jej revitalizačného procesu. Vzniknuté prekážky menšinové školstvo nemôže
zdolať, ak ostane vo svojom úsilí osamotené. Bez rodičovského zázemia, bez zvýšenia
prirodzenej kultúrnej, národnej, ale aj hospodárskej motivácie, motivácie zdravého
lokálneho a regionálneho patriotizmu, ako aj nových väzieb s vyspelou materskou krajinou,
Slovenskou republikou, budú všetky námahy bezúspešné.

Záver

Vychádzajúc z hore uvedeného môžeme konštatovať, že slovenské menšinové školstvo
na Ukrajine sa sľubne rozvíja. Výučba v slovenskom jazyku znamená vyučovanie
slovenskej literatúry, slovenských dejín a výchovu v tradíciách slovenskej menšinovej, ale
zároveň aj národnej spoločnosti. Popritom slovenská škola má i svoju druhotnú funkciu –
naučiť žiakov ukrajinský jazyk ako jazyk spoločenského prostredia, jazyk, ktorý je zároveň
štátnym jazykom na Ukrajine, a tým pre deti a mládež slovenskej národnosti vytvoriť
rovnaké šance pre získanie vedomostí. Prihliadať na vyučovanie majoritného ukrajinského
jazyka a plniť študijné programy štátneho ukrajinského školstva je dôležité vzhľadom na to,
aby absolventi školy so slovenským vyučovacím jazykom dostali maturitné vysvedčenie
v súlade s príslušnými štátnymi ustanoveniami a mohli sa uplatniť v praxi alebo pokračovať
v štúdiu i na ukrajinských vysokých školách.
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JÁN POCHANIČ

SLOV EN SKÝ JAZYK Z POH Ľ ADU V YSL ANÉHO
UČITEĽ A
Ján Pochanič
4. základn á v še o b e c n o v zd e lá v ac ia š k o la I. – III. s tu p ňa
s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka, Užhorod

Ak chceme hovoriť o súčasnom stave výučby slovenského jazyka a literatúry na

Podobne, ako potrebujeme pred cestou autom (na dovolenku) skontrolovať stav

slovenských školách v zahraničí, je potrebné začať od začiatku. A začiatkom je v našom

vozidla, je to i s kontrolou aktuálnych žiackych vedomostí na začiatku školského roka.

prípade žiak/žiačka. Od nich závisí, ktorým smerom sa uberá práca učiteľa, či je

I my, na 4. základnej všeobecnovzdelávacej škole I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním

priamočiara (porovnateľná s diaľnicou E50), alebo krivolaká (pre zmenu porovnateľná

slovenského jazyka v Užhorode, sme pristúpili v prvom ročníku na predmete slovenský

s horským prechodom Donovaly). Optimálna je samozrejme diaľnica E50, ale povedzme si,

jazyk a literatúra k zisteniu aktuálneho stavu čitateľských zručností žiakov. Pomohli sme si

že učiteľ sa s takouto diaľnicou vedomostí u žiaka stretáva poskromne a diaľnicu stretáva

záznamom autorov (Čižmarovič – Kalná, 1991), ktorý sme neskoršie pre potreby našej

skôr v lete, pri ceste do Chorvátska. Nebudeme sa tomu však v našom príspevku

práce inovovali. Na základe neho sme v školskom roku 2012/2013 urobili v priebehu 1.

výraznejšie venovať, lebo leto je ďaleko. Ale na druhej strane, príprava na dovolenku je

ročníka vstupné a výstupné merania čítania v experimentálnej a kontrolnej skupine. Je

dôležitá, obdobne ako príprava žiaka na školu a život.

potrebné pripomenúť, že experimentálnou skupinou bola 1. trieda na 4. základnej
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všeobecnovzdelávacej škole I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka

Samozrejme vieme, že takáto výmena si žiada výskum, čas, peniaze, priestor a nápad –

v Užhorode a kontrolnou skupinou bola 1. trieda na základnej škole v Blatných Remetách

možno práve tento.

(na Slovensku). Obe skupiny boli približne vyrovnané, čo sa týka počtu žiakov, dĺžky

A z Užhorodu by som spomenul ešte jednu výmenu motorov, ktorá momentálne

učiteľovej praxe a pod. Prvé vstupné meranie sme zrealizovali v mesiaci december, keď

vychádza spod rúk vyslaných slovenských učiteľov. Doposiaľ výsostne tradičným

žiaci čítali neznámy, ich veku primeraný text. Výsledky v našom prieskume nám ukázali, že

ukrajinským učebniciam prírodovedy, matematiky, informatiky z dôvodu zmeny „Starej

obe skupiny dosiahli v kvalitách čítania (technika, spôsob, rýchlosť a porozumenie textu)

koncepcie“ na „Novú koncepciu“ vdychujú vyslaní učitelia – slovenskú podobu. Aj keď ide

približne rovnaké výsledky. Výraznejší rozdiel sme zaznamenali iba pri technike čítania, kde

na jednej strane o veľmi náročnú a odborno-prekladateľskú prácu na strane druhej, je to pre

žiaci z 1. triedy v Užhorode chybovali väčšinou pri nedodržaní dĺžky hlásky a zámene dĺžky

žiakov veľmi prínosné, pretože i vyššie spomenuté predmety sa učia v slovenskom jazyku,

hlásky. Je potrebné pripomenúť, že tieto chyby (nielen) v žiackom prejave sú späté

pod vedením slovenského učiteľa, ktorý má bezchybný rečový i písomný prejav. A razom sa

s blízkym východoslovenským (zemplínskym) nárečím, vplyvom („spevavého“)

sortiment motorov rozšíril o ďalšie tri nové kubatúry. No to zo strany vyslaných učiteľov nie

materinského (ukrajinského) jazyka, ako aj nie najlepším jazykovým vzorom žiaka – starí

je všetko, pretože v susednom Maďarsku (na základnej škole v Slovenskom Komlóši) máme

rodičia, rodičia. Príchodom vyslaných učiteľov zo Slovenska sa okamžite rieši jazykový

možnosť sledovať iný, netradičný prístup v upevňovaní si slovenského jazyka. Pedagogický

vzor žiaka, ktorý sa z rodiča ihneď premiestňuje práve na učiteľa. V období medzi prvým

kolektív v spolupráci s vyslanými učiteľkami do edukačného systému nenásilne vložil

a druhým meraním, ktoré sme zrealizovali s odstupom piatich mesiacov, sme sa

pohybovú výchovu, ktorá v kombinácii pohybu, tanca a slovenských piesní vytvára veľmi

v experimentálnej triede zamerali v rámci doučovania na odstránenie týchto chýb a

vhodnú formu upevňovania vedomostí a poznatkov zo slovenského jazyka. Je ešte potrebné

dodržanie správnej artikulácie a intonácie slov formou zážitkového vyučovania. Po piatich

dodať, že úspechom (žiakov) posilnené učiteľky a prívrženci slovenskej kultúry založili

mesiacoch sme pri výstupnom meraní zistili, že žiaci v experimentálnej skupine dosiahli

v tomto meste v roku 1991 súbor Harmónia, ktorý stvárňuje nielen ľudový tanec, spev, ale

oproti prvému meraniu výrazný pokrok v technike čítania – v chybách nedodržania dĺžky

i hry a zvyky Slovákov, prednes poézie a prózy, divadlo.

hlásky a zámene dĺžky hlásky.

Určite zaujímavo a inovatívne oproti tradičným predmetom pôsobí i zaradenie

Určitú možnosť odstránenia, resp. zlepšenia tejto chybovosti žiakov, by nám mohli

nového predmetu Slovenská vzdelanosť, ktorý sa vyučuje na prvom i druhom stupni školy

uľahčiť i nové učebnice slovenského jazyka a literatúry, ktoré by plne korešpondovali

v maďarskom Sarvaši. V tomto predmete je pozornosť žiakov zameraná na zachovávanie

s potrebami žiakov a ich aktuálnymi potrebami. V motoristickej terminológii by sme to

a udržiavanie slovenských zvykov a tradícií formou netradičného vyučovania a na

mohli preložiť, ako výmenu motora 1.6 TDI na 2.0 TDI. Ako príklad uvediem, že na

vzdelávanie a poznanie života Slovákov na Slovensku a v Maďarsku.

Slovensku je časová dotácia na predmet slovenský jazyk a literatúra, napr.: v 1. ročníku

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na Ukrajine prebieha v jedinej škole

8 hodín/týždeň, oproti tomu na slovenských školách v zahraničí 6 hodín/týždeň. Keď k tomu

svojho druhu, ktorá nesie názov 4. základná všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa

prirátame, že na Slovensku je časovo-tematický plán koncipovaný na 10 mesiacov a napr. na

s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka. Tak ako na ostatných slovenských školách

Ukrajine na 9 mesiacov, výmena motora (čiže učebníc) je podľa nášho názoru ozaj akútna.

v zahraničí, i na tejto sa žiaci učia na prvom, druhom a treťom stupni. O umiestnenie žiakov

Aj keď je momentálna ponuka učebníc dostatočná, učebnica, ktorá by kopírovala potreby

v tejto škole bol vždy veľký záujem. Avšak kým v minulosti bolo každoročne do 1. triedy

žiakov na slovenských školách v zahraničí, by bola vhodnejšie využívaná ako tie doposiaľ.

prijatých cca 12 – 15 žiakov, v ostatnom čase po presťahovaní sa do novej reprezentatívnej
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budovy školy, v roku 2011, stúpol počet prijatých žiakov do 1. triedy takmer trojnásobne na

• prítomnosť vyslaných slovenských učiteľov (prieskum medzi rodičmi, konkrétne

terajších 38 žiakov. A dopyt po umiestnení žiakov v triedach na tejto škole neustále rastie.

v Užhorode, ktorých deti navštevovali v minulom školskom roku 1. triedu, ukázal, že

Rodičia by bez problémov zaplnili každoročne viacero prvých tried na škole, v ktorých

až 97 % rodičov chce, aby ich deti učili vyslaní slovenskí učitelia),

vyučujú vyslaní slovenskí učitelia. Rýchlo si totiž uvedomili, že vďaka slovenskej metodike,

• pokračovať v nastolenom trende škôl, ktoré sú otvorené pre všetky inovatívne

inovovanému prístupu, používaným metódam dokážu vyslaní slovenskí učitelia urobiť aj zo

metódy s ohľadom na blaho, spokojnosť a realizáciu žiakov v edukácii. Spomenieme

„žiguláku nové BMW“, ktoré potom prezentujú na rôznych súťažných prehliadkach doma

rozprávkovú knihu: Rozprávky z prvej triedy (autori: Ján Pochanič a žiaci), ktorá je

i v zahraničí. Z domácich spomenieme „Čaro rozprávky“, „Slovenský betlehem“,

odzrkadlením spolupráce medzi učiteľom a žiakmi v oblasti čitateľskej, pisateľskej

„Slovenská veselica“, „Bystrozraká Barborka“, zo zahraničných „Šaliansky Maťko“, „Prečo

a výtvarnej gramotnosti žiakov,

mám rád slovenčinu – prečo mám rád Slovensko“, či mnohé iné, ktoré sa realizujú
v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici.

• zlepšiť materiálne zabezpečenie školy (nové učebnice, metodiky, pracovné zošity,
časopisy a pod.), napr. absenciu týchto zdrojov učitelia na základnej škole v Sarvaši

Práca vyslaných slovenských učiteľov je často monitorovaná a prezentovaná

vyriešili vytvorením vlastných Konverzačných textov na maturitné skúšky. Obdobnú

v regionálnych a slovenských médiách (TV Tisa, TV Tisza, RTVS, Zaholovok atď.), čo

aktivitu v súčasnosti vytvárajú aj vyslaní slovenskí učitelia v Rumunsku a na

taktiež prispieva k osvete slovenského jazyka a kultúry vo svete.

Ukrajine.

Chýr o kvalitnom vzdelávaní na slovenských školách v zahraničí dospel aj za hranice
– na Slovensko. Z toho dôvodu mnohí žiaci po ukončení 9., resp. 11. ročníka pokračujú
v štúdiu na Slovensku. Konkrétne (z dostupných zdrojov sme zistili, že) na stredných
školách v Prešove, Snine, Brezne, Sobranciach a na vysokých školách v Prešove, Banskej

• zintenzívniť a prepojiť spoluprácu s vysokými školami a predškolskými zariadeniami
v daných krajinách,
• vymieňať si skúsenosti medzi vyslanými slovenskými učiteľmi v rámci spoločných
metodických združení,

Bystrici, Nitre a Bratislave. A tu by sme poznamenali, že by ich bolo istotne ešte viac, keby

• z dôvodu vymierania staršej generácie, ktorá bola a je nositeľkou slovenského jazyka

slovenskí žiaci nemuseli prechádzať cez schengenskú hranicu (medzi Slovenskom

v jednotlivých krajinách, je potrebné udržiavať a prehlbovať spoluprácu medzi

a Ukrajinou), resp. keby viacerým žiakom bol ešte pred vycestovaním priznaný štatút

učiteľmi, žiakmi, rodičmi a priateľmi slovenského jazyka na všetkých úrovniach.

Slováka žijúceho v zahraničí. I nad touto chybičkou sa v súčasnosti premýšľa a nám ostáva
veriť, že o pár rokov bude pre našich žiakov schengenská hranica, alebo nepriznaný štatút

Po dodržaní týchto úloh sa nazdávame, že o budúcnosť kvalitnej výučby slovenského

Slováka žijúceho v zahraničí, len zlým snom. A predsa ešte jedna poznámka: vek žiaka

jazyka na slovenských školách v zahraničí sa nemusí nikto obávať. A je to úplne jedno, či je

(maturanta), ktorý odchádza zo slovenskej školy napr. na Ukrajine, je 17 rokov, teda nižší

to v Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine, alebo kdekoľvek inde.

ako na Slovensku, čo v konečnom dôsledku tiež komplikuje ďalšie štúdium.
Aby sme mohli rozmýšľať o perspektíve, je v prvom rade potrebné dodržať to, čo sa
na slovenských školách v zahraničí najviac cení, a to je:
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Resumé
Slovak language from the view of a posted teacher
The present contribution offers a short exkurz about work of posted Slovak teachers, the
education system and the perspectives that relate to the teaching of the Slovak language.
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M. I. FEDYNETS – J. KOŠČOVÁ

SÚČ ASNOSŤ A PERSPEKTÍVA ŠK OLY
Mária I. Fedynets – Jarmila Koščová
4 . zák ladn á v še o b e c n o v zd e láv ac ia š k o la I. – III. s t up ňa
s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka, Užhorod

1. Profil školy
4. základná všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním

Štyria učitelia sú triednymi učiteľmi v 1. – 4. ročníku, piaty učiteľ učí na 2. a 3. stupni
slovenský jazyk.

slovenského jazyka je samostatnou plne organizovanou školou. Je jedinou svojho druhu na
Zakarpatsku, kde sa predmet slovenský jazyk nevyučuje len fakultatívne, ale ako povinný

2. Pedagogický princíp školy

vyučovací jazyk. Školu navštevujú žiaci rôznych národností: slovenskej, ukrajinskej,

Škola sa riadi Ústavou Ukrajiny, zákonmi Ukrajiny o vzdelávaní, o stredoškolskom

ruskej, maďarskej a iných. Žiaci 1., 2. a 3. stupňa sa vzdelávajú v 11 triedach, každý ročník

vzdelávaní, nariadeniami o všeobecnom vzdelávaní, ktoré boli schválené kabinetom

tvorí jednu triedu. Pedagogický zbor sa skladá z ukrajinských učiteľov a učiteľov zo

ministrov Ukrajiny 27. augusta 2010 č. 778 a ďalšími predpismi, Štatútom.

Slovenska vyslaných v rámci Programu vzdelávania medzi MŠVVaŠ SR a MŠaV Ukrajiny.
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Štatút školy – hlavné úlohy školy:
• vzdelávanie občana Ukrajiny; zabezpečenie práva občanov na úplné stredoškolské
vzdelanie;
• rozvíjanie úcty k rodine, k národným tradíciám a zvykom, duchovnému
a materiálnemu dedičstvu, hodnotám ukrajinského a slovenského národa a iných
národov a národností;
• vzdelávanie spoločensky zodpovedného, kreatívneho človeka vedomého si
občianskych povinností, pocitov národnej identity;

5. Učebné osnovy a štandardy
Ako učebné osnovy pre 1. – 11. ročník sa uplatňujú: Učebné osnovy pre
všeobecnovzdelávacie školy s vyučovaním ukrajinského jazyka, ruského jazyka a iného
jazyka národnostných menšín.
Učebné osnovy v slovenskom jazyku vyhovujú pre jednotlivé ročníky, sú len
potrebné niektoré úpravy – znížiť počty slov v odpisovaní, diktátoch, v ústnej a písomnej
reprodukcii, audiovaní.

• rozvíjanie úcty a rešpektu k štátnym symbolom Ukrajiny, Slovenska a iných štátov;

Učebné plány:

• rozvoj schopností a nadania žiakov, prezentovanie ich talentu v súťažiach;

V 1. a 2. ročníku sa učí 6 hodín slovenského jazyka, v 3. a 4. ročníku 5 hodín, z toho

• formovanie právneho vedomia študentov (žiakov) pre slobodné vytváranie

3 hodiny gramatiky a 2 hodiny čítania. Bolo by vhodné, aby sa počet hodín zvýšil vo

politických a filozofických presvedčení;
• vytváranie podmienok pre zvládnutie systému vedeckých poznatkov o prírode,
človeku a spoločnosti;

všetkých ročníkoch 1. stupňa. Na 2. stupni sa učia 2 – 3 hodiny slovenského jazyka
a 2 hodiny literárne cvičenia. Na 3. stupni sa učia 4 hodiny slovenského jazyka a 3 hodiny
literatúry fakultatívne.

• vzdelávanie, prednášky a výstavy, cieľom ktorých je rozvíjanie bohatstva duchovnej
kultúry a medzinárodných vzťahov;
• obnovenie výučby slovenského jazyka v Užhorode.

6. Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Klasifikačná stupnica hodnotenia žiakov je od 1 do 12. Žiaci 1. a 2. ročníka nie sú
klasifikovaní, na konci ročníka sú hodnotení len slovne. Najlepší žiaci sú ocenení medailami

3. Počet žiakov školy
Od roku 2004 do roku 2011 mala naša škola názov 21. škola. Počet žiakov bol na
začiatku 107, ale postupne sa rokmi zvyšoval, najmä po presťahovaní do novej budovy.

za výborný prospech (10 – 12).
Výsledky hodnotenia a klasifikácie za minulý školský rok:
Priemer na 1. stupni: 10,6; na 2. a 3. stupni: 8,7; celkový priemer školy: 9,7; známka: 10

Dnes je to 4. základná škola s počtom žiakov 311. Počet žiakov sa zvýšil trojnásobne.
V tomto školskom roku sa do 1. ročníka prihlásilo 70 detí, z ktorých po prijímacích
pohovoroch bolo prijatých 37 detí. Každým rokom sa záujem o štúdium na našej škole

7. Výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Olympiády a súťaže sa konajú v 10 predmetoch, každý rok sa koná Olympiáda zo

zvyšuje.

slovenského jazyka.

4. Počet pracovníkov školy

8. Slovenský jazyk vo vzdelávacom procese

V škole pracuje 29 učiteľov, všetci učitelia sú kvalifikovaní, celkový počet
zamestnancov je 47.
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V tomto školskom roku bol pre slovenských i ukrajinských učiteľov vytvorený
Metodický portál pre 1. stupeň s množstvom učebného, didaktického a metodického

materiálu v rámci edukačného procesu. Na 2. a 3. stupni sa vytvorila nová učebňa

sa s včielkou Majou, maľované čítanie, V zázračnej krajine rozprávok, Ukrajina – moja

slovenského jazyka s Galériou spisovateľov, využívajú sa prostriedky IKT. Triedy s vyšším

vlasť a iné. Medzinárodné grantové projekty SlovakAid sú zamerané na inováciu

počtom žiakov sa pri vyučovaní delia na dve skupiny. V 9. ročníku píšu žiaci Monitor –

výchovnovzdelávacieho procesu v prírodovedných predmetoch, konkrétne na chémiu,

diktát. V minulom školskom roku zvládli úspešne Monitor všetci 17 žiaci, z toho 2 na 100

projekt bol úspešne splnený a bolo vytvorené nové chemické laboratórium. Podobne sa

%. Zo 17 žiakov 9. ročníka odišlo študovať na Slovensko 6 žiakov. Z 10. ročníka z počtu

vytvoril i projekt Moderná škola – základ života s cieľom zabezpečenia fyzikálneho

žiakov 15 odišli študovať na Slovensko 2 študenti. Žiaci 11. ročníka absolvujú maturitnú

laboratória a premeny tradičnej školy na modernú.

skúšku písaním reprodukcie z vypočutého textu. Z 13 žiakov, ktorí úspešne zmaturovali,
pokračujú v štúdiu na Slovensku 3 žiaci.
Učitelia slovenského jazyka majú problémy s nedostatkom učebníc, pretože sa zvýšil

11. Medzinárodná spolupráca so Slovenskou republikou:
• Memorandum vzájomnej spolupráce so ZŠ Staničná, Košice (17. 2. 2012)

počet žiakov v triedach a učebnice sú už tiež rokmi opotrebované. V 1. ročníku sa využívajú

• Medzinárodná spolupráca so ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou, s Rotary klubom

alternatívne učebnice autoriek Virgovičová, Nemčíková, Štefeková, v 2. – 4. ročníku

Košice, MC Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorej sa organizujú

učebnice autoriek Hirschnerová alebo Krajčovičová, podľa výberu vyučujúcich. Žiaci 5. – 9.

letné aktivity, na ktorých sa zúčastňujú žiaci našej školy.

ročníka pracujú od tohto roka s učebnicami od autoriek Krajčovičová, Caltíková.
Škola spolupracuje s Užhorodskou univerzitou, z ktorej prichádzajú každý rok
študenti 4. a 5. ročníka, ktorí tu absolvujú prax.

12. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola je vybavená 11 kmeňovými triedami, knižnicou, telocvičňou, 2 jazykovými

Výsledky hodnotenia a klasifikácie slovenského jazyka v minulom školskom roku:

učebňami, školskou jedálňou, počítačovou učebňou, 4 dataprojektormi a 4 interaktívnymi

Prvý stupeň dosiahol priemer 10,3; druhý a tretí stupeň 8,3; celkový priemer školy 9,3;

tabuľami, čo je na výučbu troch cudzích jazykov nedostačujúci počet. V exteriéri by sme

známka: 9

chceli v budúcnosti vybudovať športové ihriská a amfiteáter za účelom uskutočňovania
podujatí v spolupráci s Centrom slovenskej kultúry.

9. Akcie zo slovenského jazyka
Olympiáda zo slovenského jazyka, Šaliansky Maťko, Čaro rozprávky, Prečo mám

13. Vízia – budúcnosť školy:

rád slovenčinu – prečo mám rád Slovensko, Gorazdov literárny Prešov.

Hlavný cieľ: vytvorenie bilingválneho gymnázia

Škola rozvíja viaceré aktivity, ktorými sa prezentuje na verejnosti hlavne v spolupráci

Špecifické ciele:

s Centrom slovenskej kultúry – slávnostné akadémie, výstavy žiackych prác, Slovenský

• prispôsobovanie vzdelávania moderným trendom

Betlehem, Slovenská veselica, vernisáže, Veľká noc a iné.

• rozvíjanie a prehlbovanie spolupráce s vysokými školami, s rôznymi inštitúciami
v SR

10. Medzinárodné grantové projekty a projekty školy
Projekt Schola ludus je dlhodobý projekt žiakov 1. stupňa v slovenskom jazyku
s využitím projektového, interaktívneho a zážitkového vyučovania. Projekty žiakov: Učíme
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• možnosť zapájať sa do rôznych komunitárnych projektov, mobilít v EÚ
• participácia školy na európskych mobilitách
• budovanie e-learningového vzdelávania v škole

• zavádzanie progresívnych metód do výchovnovzdelávacieho procesu
• zabezpečovať odborné učebne pre jednotlivé predmety (oblasti) výpočtovou
a digitálnou technikou

Resumé
The Present and Future of School 4
The information about the reality and future of Uzhhorod specialised comprehensive school
I – III degrees 4 with extensive learning of Slovak language, Slovak language in studing
process.
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BOŽENA LEVÁRSKA

SLOV EN SKY JAZYK V PRE DŠK OLSKÝCH
USTANOVIZNIACH V SRB SKU
Bo ž en a L ev á r sk a
Združenie vychovávateľ ov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny

Vzdelávanie detí a práca s deťmi majú vo Vojvodine dlhú históriu. Prvé materské
školy na našom území začali s prácou v Subotici roku 1843, potom v Zreňanine, Sente,

a Pivnica), v piatich v Banáte (Kovačica, Padina, Aradáč, Jánošík a Biele Blato) a v dvoch
materských školách v Srieme (Starej Pazove a Lugu).

Kaniži a v Novom Sade, ako to uvádza v texte 60 rokov školy pre vzdelávanie
vychovávateľov (učiteliek MŠ) v Novom Sade autor Slobodan Andrijašević.	
  

Z pohľadu vyučovacieho jazyka je štruktúra nasledovná:
•

Padina, Jánošík a Lug,

Údaje o materských školách s vyučovacím jazykom slovenským sa uvádzajú od
roku 1956, keď s prácou začali vtedajšie – ako ich nazývali – „oboda“, „úvoda“, „zábava“,

•

jazyku, z čoho v ôsmich v Báčke (Petrovec, Hložany, Kulpín, Kysáč, Silbaš, Laliť, Selenča
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slovenčina ako dominantný vyučovací jazyk je v Kulpíne, Kysáči, Pivnici
a v Kovačici,

„škôlka“ a pod.
V súčasnosti sa v pätnástich predškolských zariadeniach výučba koná v slovenskom

slovenčina je jediný vyučovací jazyk v nasledovných osadách: Petrovec, Hložany,

•

dominantným jazykom je srbčina, ale sú i slovenské triedy v Silbaši, Aradáči a
v Starej Pazove,

•

dvojrečová (slovensko-srbská) trieda v Laliti,

Vedľa uvedenej legislatívy, ktorá je základom, ako ďalšiu podmienku uvádzania a

•

trojrečová (slovensko-maďarsko-srbská) trieda v Bielom Blate a

pestovania vidím uvedomelých rodičov, pedagogických zamestnancov ovládajúcich oba

•

srbské triedy, v ktorých sú i deti hovoriace po slovensky vo Vojlovici,

jazyky (alebo možnosť výmeny učiteľov), podporu vedúcich predškolského

Slankamenských Vinohradoch, Hajdušici, Erdevíku, Binguli, Ľube, Šíde,

zariadenia, lokálnej samosprávy a tiež by som vyzdvihla ešte jeden z predpokladov, a to

Boľovcach, Dobanovcach a Novom Sade.

jestvovanie krajanských organizácií, ktorých cieľom je zachovávanie jazyka národnostného

Úhrnný počet tried v školskom roku 2013/2014 je 45, počet detí vo veku od 1 do 7

spoločenstva v tomto prípade u najmladších generácií.

rokov je 911 (do tohto počtu nie sú zahrnuté deti hovoriace po slovensky v skupinách so

Myslím, že si v súčasnosti a v jednotlivých prostrediach nedostatočne uvedomujeme

srbskou vyučovacou rečou), ktoré má na starosti 80 učiteliek, 9 zdravotných sestier a 4

fakt, ktorý uvádza dr. Zoroslav Spevák v texte Materské školy vo Vojvodine s vyučovacou

praktikanti (pozri Tabuľku č. 1).

rečou slovenskou na konci roka 2006: Predškolské zariadenia sú tým základným

V platnej legislatíve, Zákone o základoch vzdelávania a výchovy (Úradný vestník

fundamentom a predpokladom jestvovania vyšších stupňov školenia v slovenskom jazyku

RS, č. 72/2009, 52/2011 a 55/2013) v Článku 3. je uvedené, že systém vzdelávania

vo Vojvodine, z toho dôvodu je potrebná náležitá a sústavná pozornosť a starostlivosť

a výchovy musí zabezpečiť pre všetky deti rovnaké právo a prístup k vzdelávaniu a výchove

o kvalitné predškolské vzdelávanie a výchovu.

bez diskriminácie a oddelenia na základe pohlavia, sociálnej, kultúrnej, etnickej,

Ciele pedagogickej práce predškolského zariadenia vyplývajú zo Všeobecných

náboženskej a inej príslušnosti a rovnaké možnosti na vzdelávanie na všetkých úrovniach

základov predškolskej výchovy a vzdelania. Spolunažívanie detí rozličných národnostných

a druhoch vzdelávania a výchovy v súlade s potrebami a záujmami detí, žiakov a dospelých.

spoločenstiev v jednej lokalite a ustanovizni vyžaduje aj osobitné ciele, ktoré sú uvedené

Článok 9 odsek 2. Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy hovorí, že sa

v Základoch programu výchovy a vzdelania v jazykoch národnostných spoločenstiev pre

pre predstaviteľov národnostných spoločenstiev vzdelávanie uskutočňuje v materinskom
jazyku.

predškolské deti.
Pedagogickí pracovníci, pôsobiaci v MŠ vo Vojvodine, boli v minulosti účastníkmi

Článok 29 rovnakého Zákona reguluje sieť škôl. V odseku 3. sa uvádza: Úradný spis
o sieti predškolských zariadení donáša zhromaždenie lokálnej samosprávy.

projektu Inštitucionálne vzdelávanie detí vo viackultúrnom prostredí, ktorého realizáciu mali
na starosti prednášatelia Filozofickej fakulty v Novom Sade dr. Melánia Mikešová, Jaroslav

Článkom 5 sa bližšie reguluje používanie jazyka. Pre príslušníkov národnostných

Turčan a iní, ktorí uvádzajú, že jazyk v predškolskom vzdelaní a výchove nie je vyučovací

spoločenstiev výchovno-vzdelávacia činnosť sa koná v materinskom jazyku a môže aj

predmet s metodikou, ale nevyhnutný prostriedok, vďaka ktorému sa na nespočetne veľa

dvojjazyčne v prípade, že sa tak vyjadrí 50 percent rodičov. Štatútom predškolského

spôsobov dosiahnu ciele výchovy a vzdelania.

zariadenia sa reguluje jazyk, v ktorom sa bude uskutočňovať výchovno-vzdelávacia práca,
a predškolským plánom spôsob realizácie.
Článkom 19 sú regulované osobitné a špecializované programy, ktoré je možné
zakomponovať do predškolských plánov ako programy pestovania jazyka a kultúry
národnostného spoločenstva.

V procese socializácie si deti osvojujú rozličné vzory správania, ktoré sú príznačné
pre kultúru toho prostredia, v ktorom vyrastajú, a medzi ktoré ako najdôležitejšie patria
spôsoby komunikácie.
Rozvoj komunikačných schopností v materinskom a nematerinskom jazyku je
prvoradou úlohou programu v procese socializácie dieťaťa vo viackultúrnom prostredí.
Program neurčuje, koľko slov, aké vety a aké gramatické štruktúry sú potrebné, aby si deti

148

jazyk osvojili, ale predkladá druhy aktivít a metodické postupy, ktorými sa deti stimulujú

nažívanie a komunikáciu. V takom prostredí si deti jednoduchým spôsobom uvedomujú

a motivujú, aby v súlade so svojimi potrebami a stupňom kognitívneho rozvoja úspešne

vlastnú jedinečnosť, toleranciu a úctu k rozličnosti a učia sa multikulturalizmu.

komunikovali ako v materinskom tak i v nematerinskom jazyku (Ochrancovia jazyka, M.
Mikeš, 1996).
Absolvovaním uvedeného projektu sa zmenil spôsob výchovno-vzdelávacej činnosti

Pedagogickú prácu v predškolských zariadeniach v Srbsku môže vykonávať osoba,
ktorá má zodpovedajúce vzdelanie na štúdiách prvého a druhého stupňa, ukončenú vysokú
odborovú školu alebo vyššie vzdelanie.

na rozvoji dvojjazykovosti u predškolákov vo Vojvodine. Pomenovanie aktivity Vnášanie

V januári 1974 Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie rozhodol, že vtedajšia

elementov nematerinského jazyka vystriedal názov Aktivity na rozvoj komunikatívnych

Pedagogická akadémia musí zabezpečiť vyučovanie budúcich učiteľov MŠ v jazykoch

schopností v materinskom a nematerskom jazyku u predškolských detí. Hlavné

národov, respektíve národností a vyučovanie na princípoch dvojjazykovosti. Výrazné zmeny

charakteristiky nového spôsobu práce sú:

nastali v roku 2007 kvôli zmenám v Zákone o vysokoškolskom vzdelávaní (2005), pretože

•

aktivity na rozvoji materinského a nematerinského jazyka sú tematický viazané,

boli vykonané významné pokroky v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Srbsku a jeho

•

jazyk sa deťom prezentuje v komunikatívnych situáciách hravého typu,

zosúladenia so všeobecnými tendenciami v Európe. Paralelne sa menil aj celkový vzdelávací

•

jazyk sa používa v dvojsmerných interakciách detí a učiteľa,

systém v Srbsku a v rámci neho aj predškolská výchova a vzdelávanie. Zmenami v Zákone

•

aktivity sú dynamické, deti pohybom sledujú hovorenú aktivitu, ktorej spôsob

o základoch vzdelávania a výchove (2004) sa zaviedol Prípravný predškolský program,

učiteľ často mení.

ktorý sa stal záväzným a bezplatným pre všetky deti, schválené boli Všeobecné základy

Východiskom pre pedagóga je zvoliť zodpovedajúci program pre danú skupinu detí

predškolského programu (2006) a Zákon o predškolskej výchove a vzdelávaní (2010).	
  

vo viackultúrnom prostredí. Pedagóg musí zistiť informácie o prostredí, v ktorom si deti

Vo Vyššej škole pre vzdelávanie učiteliek MŠ v Novom Sade bolo navrhnuté, aby sa

osvojujú, rozvíjajú alebo zachovávajú jazyk, poznať jazykovú štruktúru obyvateľstva, kde

založili základné odborové štúdie pre vzdelávanie učiteliek MŠ v trvaní troch rokov.

sa nachádza predškolské zariadenie, informáciu o používaní jazyka v rodinnom kruhu

Program je založený na princípoch multikulturalizmu a interkulturalizmu, s cieľom

každého z detí v triede, vek detí v triede, jazyk, v ktorom prebieha väčšina aktivít v triede,

vybudovať a rozvíjať u študentov porozumenie o význame života a dospievania

a stupeň dvojjazykovosti detí, presnejšie to, koľko je dvojjazykových, začiatočne

v multikultúrnej spoločnosti.

dvojjazykových a jednojazykových detí.

S cieľom zlepšiť stav zachovávania slovenského jazyka v zariadeniach s vyučovacím

Na základe uvedených informácií pedagóg môže stanoviť typ a profil vzdelávacej

jazykom slovenským svoju úlohu našlo i odborové združenie. Cieľom jeho založenia bolo

skupiny, čo je východiskom pre budúcu pedagogickú prácu. Deti do predškolského

pestovanie jazyka, kultúry a tradícií v bilingválnom prostredí. Aktivity, ktorými

zariadenia nastupujú z hľadiska ovládania jazyka na rozličnej úrovni, na čo netreba zabúdať

sprevádzame stanovené ciele do praxe, sú odborné zdokonaľovania na akreditovaných

a čo vedľa podmienok, organizačných foriem, prostriedkov a metód práce značne prispieva

vzdelávacích kurzoch ako v domovskej krajine tak i v Slovenskej republike na tamojších

k úspechu pri rozvoji jazykových schopností.

vzdelávacích ustanovizniach, a to Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Viacjazykové prostredie umožňuje deťom osvojiť si spôsoby komunikácie, ktoré sú
odlišné od tých, ktoré si osvojujú deti v jednojazykovom prostredí, otvorenosť voči vplyvom
iných kultúr, pripravenosť dávať a prijímať a vytváranie základov pre interkultúrne
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v Modre a Metodickom centre Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Tabuľka č. 1

Uchádzaním sa o finančnú pomoc zabezpečujeme odbornú literatúru, učebné

Materské školy so slovenským vyučovacím jazykom vo Vojvodine (Srbsko)

a didaktické pomôcky, detské a rozprávkové knihy, leporelá a encyklopédie. Vybavujeme si
celoročné predplatné na detské časopisy.
Pridelené granty umožňujú, aby väčšina našich materských škôl s vyučovacím

Názov zariadenia, adresa,
meno riaditeľa, kontakt

Počet tried

Počet detí
slovenskej
národnosti

Počet pedagógov
vyučujúcich v
slovenskom
jazyku

PU Včielka Báčsky Petrovec
Ul. Jarmočná b. č. 21470
Báčsky Petrovec
Tel/fax: +38121 780 189,
+38121 782 029
Riaditeľka: Zuzana Pašićová
Vedúca učiteľka: Anička
Laćarak

6 celodenné

232

14 + 4 zdrav.
sestry

Elokované triedy: Kulpín
Tel: +381 21 780 143
Ul. Školská 50
Vedúca učiteľka: Aleksandra
Pucovská

1 celodenná

58

5 + 1 prakt.

Elokované triedy Hložany
Tel: +381 21 788 452
Ul. Jána Marčoka bč
Vedúca učiteľka: Andreja
Častven

1 celodenná

52

3

PU Kolibri Kovačica
Ul. Janka Búlika, 26210
Kovačica
Tel: +381 13 662 122 Fax:
+38113 662 299
Riaditeľka: Anna Jakábová

2 celodenné

90

11

Elokované triedy: Padina
Tel: +38113 766 118
Vedúca učiteľka: Sneža
Tomanová-Litavská

1 celodenná

85

6

PU Poletarac Stará Pazova
Ul. Vladimíra Hurbana č.13
Tel: +38122 311 223, +381
22 310 565
Vedúca učiteľka: Anna
Lešťanova

3 celodenné

89

11 + 2 zdrav.
sestry

jazykom slovenským bola vybavená informačnými zariadeniami, ktoré umožňujú učiteľkám
ľahšiu komunikáciu, zdokonaľovať sa v práci v oblasti digitálnych technológií, inovovať

1.

pedagogickú prax a pozdvihnúť ju na vyššiu úroveň. Založením vlastného portálu
www.zvopsv.rs a podieľaním sa na jeho vytvorení je umožnené pedagógom zviditeľniť
pedagogickú prax.
Realizovaním projektov s deťmi a rodičmi detí vytvárame podmienky na

2.

osvojovanie a pestovanie materinskej reči. Hrou a rôznymi aktivitami vytvárame možnosti
spolupráce, bohatú komunikáciu a činnosti podporujúce rozvoj reči. Podporujeme súvislé
vyjadrovanie, zdokonaľujeme výslovnosť a rozširujeme slovnú zásobu. Umožňujeme

3.

priateľstvo detí z rozličných slovenských prostredí vo Vojvodine, zvlášť z menších
a vzdialenejších. Obohacujeme život detí novými obsahmi.
Jednou z prioritných úloh, ktorú plánujeme zrealizovať v budúcnosti, je spolupráca

4.

so všetkými činiteľmi (voľnočasové inštitúcie, spolupráca a väčšie zapojenie rodiny,
spolkov, knižníc...), ktoré môžu pomôcť pri zachovávaní slovenskej menšiny vo Vojvodine.
5.

6.
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PU Kolibri Báč
Tel: +38121 771 770
Riaditeľka: Anna Boškićová
Elokované triedy: Lienka
Selenča
Ul. Sládkovičová
Tel: +381 21 773 222
Vedúca učiteľka: Jasminka
Kováčová

4 celodenné

PU Radosno detinjstvo Novi
Sad
Elokované triedy: Lienka
Kysáč
Ul.Železnička bč
Tel: +381 21 828 031
Vedúca učiteľka: Anna
Čižmanská
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PU Ljuba Stanković Beočin
Riaditeľka: Ljubica Lazarević
Tel/fax: +381 21 870-394, tel:
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Elokovaná trieda: Lug
Ul. Dositeja Obradovića bč
Triedna učiteľka: Jarmila
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PU Naša radost Alibunar
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ZŠ 15. Oktober Pivnica
Riaditeľka: Tatiana Naďová
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Ul. M. Tita 99
Tel. +38121 756 578,
Fax:+381 21 756 580
Vedúca učiteľka : Anka Tótová

1 celodenná
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ZŠ Bratstva a jednoty Aradáč
Ul. Tita 90
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MŠ Aradáč
Triedna učiteľka: Viera Goda
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13.

PU Poletarac Odžaci
Elokovaná trieda Laliť
Triedna učiteľka: Ruženka
Valentova
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7

1

ZŠ a MŠ Bratov Novákovcov
Silbaš
Triedna učiteľka: Zuzana
Ušiaková

1 poldenná
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1
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1 jasličková

12.

14.
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Resumé
Slovak language in preschool institutions in Serbia

1 poldenná

This work contains statistical data about nursery schools of Slovak minority and the current
state from the language point of view. It also lists numbers of classes and children along
with teachers speaking Slovak in Vojvodina. Teaching of Slovak language at nursery schools
is embedded in current legislation. One of the basic requirements of systematic education in
the language of minorities is a prudent educator and a possibility of education in one’s
native language, in this case Slovak, and pedagogical work in bilingual groups. The
experience gained during the project “Activities on gaining communicational skills in nonnative language” is proposed to be applied in practice.
Keywords: Nursery schools in Vojvodina, pedagogical work in Slovak language,
bilingualism, communicational skills
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SVETLANA ZOLŇANOVÁ

DIDAKT I KA V YU ČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA
AK O S TR ATEGICKÁ PRIORITA VO VZDEL ÁVACOM
SYSTÉME ŠK ÔL S V YUČOVACÍM JAZYK OM
SLOV EN SKÝM V SRBSKU
Svetlana Zolňanová
Základná škola Jána Kollára v Selenči

Úvod

Výboru pre vzdelávanie je vypracovanie Stratégie vo vzdelávaní v slovenskej reči, ktorá
dlhodobo a analyticky pristupuje k zachovaniu slovenského školstva. Školy s vyučovacím
Vzdelávacia, jazyková, kultúrna a informačná politika národnostných menšín

jazykom slovenským dlhodobo vidíme ako moderné inštitúcie účelovo prispôsobené

v Srbsku bola definovaná schválením Zákona o národnostných radách národnostných

potrebám žiakov a záujmom rodičov, s dôrazom na národnostnú identitu a kultúrne

menšín. Práva, ktoré národnostné menšiny uskutočňujú zo všetkých uvedených oblastí,

dedičstvo Slovákov v týchto priestoroch. Vzdelávať a vychovávať budúce generácie môžu

dostali zákonnú podobu a stali sa partnerom republikových a pokrajinských inštitúcií pri

len odborne schopné kádre s vysokým národnostným povedomím a dobrým ovládaním

riadení vlastnej menšinovej politiky. Vzdelávanie si v tomto okruhu našlo svoje miesto

spisovného jazyka. Zabezpečiť stálu, kontinuálnu vzdelanostnú úroveň a jazykové

a Národnostná rada sa stala postupne zodpovednou inštitúciou za pretrvávanie slovenskej

kompetencie učiteľov je jednou z primárnych úloh národnostných rád. Kvalitnými

menšiny v Srbsku a zachovanie jej národnostnej identity. Jednou z najzávažnejších činností

vzdelávacími programami z moderne koncipovaných učebníc v slovenskom jazyku
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zabezpečíme vysokú vzdelanostnú úroveň pre naše deti, a tak pre nich otvárame dvere do

vyučovanie slovenského jazyka ako materinského jazyka príslušníkov slovenskej menšiny je

života a budujeme v nich hrdosť na svoju reč a na svoje korene.

pevne včlenené do celkového štátneho systému školstva, čo znamená, že popri slovenčine sa

Prechod zakladateľských práv na národnostné rady umožní vplývať na inštitúcie,

povinne vyučuje tiež srbský jazyk, a že na tej istej škole môžu vedľa slovenských tried

aby ich programovou prioritou zostala vlastná identita, odbornosť a kvalita vo vzdelávaní

existovať aj srbské triedy; 5. v podmienkach bilingvizmu a bez prirodzeného kontaktu so

s dôrazom na vzájomnú spoluprácu a napojenie sa na možnosti spolupráce s materskou

živým slovenským jazykom jazyková kompetencia v slovenčine je u našich žiakov

krajinou. Národnostná rada zostáva sponou prehlbovania bilaterálnych vzťahov medzi

v rozličnej miere oslabená; 6. učitelia slovenského jazyka a ostatných učebných predmetov

krajinou, v ktorej žijeme, a krajinou našich predkov.

ako členovia menšinového jazykového spoločenstva sú práve tak bilingvistami, takže aj ich
jazykové vedomie je spravidla v rozličnej miere oslabené.
Ciele a obsah vyučovania predmetu slovenský jazyk sú vo všetkých prípadoch

Cieľ vyučovania slovenského jazyka

v zásade identické, ibaže v praxi sa maximálne prihliada na konkrétnu situáciu
v konkrétnom slovenskom prostredí. Konkrétnej situácii sa prispôsobuje aj samotný proces

Predmet slovenský jazyk ako materinský jazyk sa v základnej škole vo Vojvodine

vyučovania.

vyučuje v zhode s demografickým rozmiestnením príslušníkov slovenskej menšiny, buď

Vyučovanie slovenského jazyka v menšinovom slovenskom jazykovom spoločenstve

v školách so slovenským vyučovacím jazykom, alebo iba ako učebný predmet v školách so

nemá také pevné rámce, a teda ani také pevné ciele, ako je to v národnom spoločenstve. Má

srbským vyučovacím jazykom. Pokiaľ ide o školy so slovenským vyučovacím jazykom,

byť prispôsobené podmienkam konkrétnej školy a v tom istom ročníku má byť

môže to byť úplná základná škola, alebo iba 1. stupeň základnej školy. Slovenský jazyk ako

diferencované so zreteľom na individuálne jazykové a intelektové predpoklady žiakov.

učebný predmet sa vyučuje v školách so srbským jazykom buď iba na 1. stupni a v ďalšom

Celkove platí didaktická požiadavka viesť žiakov k tomu, aby poznanie slovenského jazyka

vzdelávaní sa nepokračuje, alebo je možnosť vyučovania slovenského jazyka aj na 2. stupni.

chápali ako súčasť svojej etnickej príslušnosti a nie ako osobitnú záťaž.

Celkové vyučovanie slovenského jazyka ako materinského jazyka prebieha vo

Aj napriek špecifickej jazykovej situácii vyučovanie slovenčiny ako materinského

vojvodinskom prostredí za inakších okolností než v materskom národnom spoločenstve.

jazyka má za cieľ pestovať u žiakov pozitívny vzťah k slovenskému jazyku, posilňovať

Skutočnosť, že v našom prostredí je slovenský jazyk materinským jazykom etnickej

vedomie o našej príslušnosti k slovenskému národnému spoločenstvu a v tom kontexte aj

menšiny, určuje aj špecifické východiská a ciele a obsah vyučovania tohto učebného

o príslušnosti k slovenskej menšine vo Vojvodine. Pri oboznamovaní sa so slovenským

predmetu. Základnými špecifickými východiskami, podľa ktorých sa koncipuje vyučovanie

jazykom, pri rozširovaní schopnosti komunikovať po slovensky ústne i písomne, žiaci

slovenského jazyka, sú: 1. slovenský jazyk sa v podmienkach etnickej menšiny enklávneho

získavajú vedomosti o slovenskom jazyku a prostredníctvom týchto vedomostí nadobúdajú

typu vyvíja v odlúčenosti od materského jazykového spoločenstva; 2. slovenská menšina vo

aj schopnosť uplatňovať ich vo vlastnej myšlienkovej činnosti. Na školách so slovenským

Vojvodine neobýva kompaktné územie, ale je rozmiestnená v podobe etnických, a teda

vyučovacím jazykom sa takto vytvárajú predpoklady aj na spoľahlivé jazykové zvládnutie

i jazykových ostrovov v prostredí, kde má dominantné postavenie srbský jazyk; 3. mladé

ostatných učebných predmetov.

generácie príslušníkov slovenskej menšiny sa od začiatku formujú ako bilingvisti, pričom od

V podmienkach dvojjazyčnosti má vyučovanie slovenského jazyka cieľ pestovať

funkcie slovenského i srbského jazyka v ich živote závisí, ktorý jazyk má prevahu; 4.

u žiakov úctu k obom jazykom: k slovenskému jazyku, ktorý nás spája so slovenským
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národom a s celkovou slovenskou kultúrou, a k srbskému jazyku, ktorý nám umožňuje

za jeho zachovávanie aj tak, že sa sami budú usilovať o skvalitňovanie predovšetkým

prirodzený kontakt s prostredím, v ktorom existujeme ako etnická menšina, ako aj

vlastného jazykového prejavu. K tomuto cieľu sa dopracúvame:

s celkovou kultúrou, ktorú nám sprostredkúva srbský jazyk. Cieľom vyučovania

•

slovenského jazyka je okrem toho i výchova žiakov v duchu tolerancie k materinskému

uvádzaním vzorných ústnych a písaných textov, nemalú úlohu tu má i osobný
príklad učiteľa;

jazyku aj ostatných menšinových spoločenstiev v našom prostredí. Celkove žiakov vedieme

•

analýzou a korekciou nesprávnych a komunikačne neprimeraných textov;

k tomu, aby svoju schopnosť používať na dorozumievanie striedavo dva jazyky považovali

•

stálym upozorňovaním na správnu výslovnosť, správne slová, slovné tvary,

za osobitnú výhodu a nie za prameň jazykovej neistoty.

väzby a na štylistickú primeranosť jazykových prostriedkov.

V našich bilingválnych podmienkach vyučovanie slovenského jazyka má cieľ nielen

Didaktickým cieľom vyučovania slovenského jazyka žiakov mladšieho školského

učiť o slovenskom jazyku, ale aj sám jazyk. Má tiež posilniť slovenské jazykové povedomie

veku je vytvoriť u nich správne ortografické návyky a zručnosti, aby si potom mohli osvojiť

žiakov a vytvoriť u nich základné predpoklady na odlíšenie prvkov slovenského a srbského

základy pravopisnej a ortoepickej normy.

jazyka. Z týchto základných cieľov vyučovania slovenského jazyka vyplývajú potom
i čiastkové ciele, ktoré majú žiaci dosiahnuť.
Vyučovanie slovenského jazyka prispieva k odhaľovaniu základných funkcií jazyka:
komunikatívnej, kognitívnej, reprezentatívnej a estetickej.
Učebný predmet slovenský jazyk má v školách s vyučovacím jazykom slovenským

Vyučovanie slovenského jazyka na základnej škole z psycholingvistického hľadiska
stavia na tvorivosti a detskej hre (hra s jazykom), čím sa zároveň dodržiava zásada, že
predkladané učivo a metódy majú byť primerané veku.
Zo sociolingvistického hľadiska sa vyučovanie slovenského jazyka opiera
o najčastejšie a vekovo primerané komunikačné situácie ilustrované príkladmi z textov

vo Vojvodine ústredné miesto, lebo vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných predmetov.

v učebniciach, precvičované formou dramatizácie textov či simulovaním rôznych situácií.

Toto tvrdenie je univerzálne – pedagógovia počnúc Komenským poukazovali na skutočnosť,

Zo systémového hľadiska sa jednoduché jazykové javy nepreberajú izolovane, ale vždy

že sa vo vzdelávaní najlepšie výsledky dosahujú vtedy, keď dieťa získava poznatky

v súvislosti s inými jazykovými javmi. Pritom sa berie do úvahy hierarchia jednotiek

v materčine.

jazykového systému a jeho jednotlivých rovín. Posilňuje sa učenie rečových prejavov, od

Cieľom vyučovania slovenského jazyka je vytvoriť základy pre rozvoj
komunikačných schopností žiaka, postupne odhaľovať pestrosť a bohatstvo jazykových

reprodukcie textov sa postupne prechádza k tvorbe vlastných textov, precvičuje sa ústny
prejav na rôzne spôsoby.

prostriedkov, učiť ho nielen poznať, ale aj adekvátne používať jazykové a mimojazykové

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je, aby žiaci zvládli a poznali

prostriedky s prihliadnutím na cieľ, obsah a adresáta jazykovej komunikácie. Žiakom sa tým

materinský jazyk jednak kvôli posilneniu svojho jazykového vedomia, jednak aby sa

umožňuje formovať si vlastné postoje k svetu a životu, uvedomovať si svoje miesto

prostredníctvom jazyka dostali aj k prameňom slovenskej literatúry a celkovej slovenskej

v spoločnosti, spoznávať zákonitosti súčasného života, chápať históriu a pripraviť sa na

kultúry a vedy.

budúcnosť, ako aj plnohodnotne precítiť a vnímať umelecký text.

Základným cieľom vyučovania slovenského jazyka na základnej škole je:

Pri vyučovaní slovenského jazyka je preto potrebné sledovať výchovný cieľ –

•

viesť žiakov k poznávaniu jazyka ako štruktúrovaného a uceleného systému;

pestovať u žiakov lásku a úctu k materinskému jazyku, vytvárať u nich pocit zodpovednosti

•

rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú
kompetenciu;
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•

pestovať u žiakov lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti

Vo vyučovacom procese má dôležitú úlohu samostatná práca žiakov, keď žiaci

k istému etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami;

individuálne riešia úlohy a osvojujú si jazykové a pracovné zručnosti. V súvislosti so

prostredníctvom jazyka viesť žiakov k poznávaniu histórie a kultúry vlastného

samostatnou prácou žiakov sa kladie dôraz na diferencovanie úloh so zreteľom na

národa a k získavaniu iných poznatkov;

individuálne schopnosti alebo sklony žiakov. Funkčne možno využiť aj prácu v skupinách.

•

prehlbovať estetické cítenie žiakov;

Úloha učiteľa pri samostatnej alebo pri skupinovej práci žiakov je zabezpečiť, aby táto práca

•

rozvíjať etické cítenie žiakov;

prispela k dosiahnutiu spoločného vyučovacieho cieľa.

•

naučiť žiakov uplatňovať získané vedomosti v praxi.

•

Poučky a pravidlá sa na tomto stupni uvádzajú len v nevyhnutnej miere, pričom
dôležitá je správna konštrukcia poučky a nie jej mechanické zopakovanie. Dôležité je, aby
žiak porozumel učivo a vedel ho uplatniť. V tejto súvislosti sú osobitne dôležité jazykové

Proces vyučovania slovenského jazyka

rozbory ako vhodný prostriedok aktivizácie žiakov.
V slohovom vyučovaní sa žiaci cvičia v pozorovaní skutočnosti a učia sa vhodne

Proces vyučovania slovenského jazyka ako materinského jazyka v podmienkach

štylizovať svoj jazykový prejav. Na ústne a najmä na písomné prejavy sa dobre dá využiť

etnickej menšiny má niektoré špecifické požiadavky. Majúc na zreteli fakt, že v súčasnosti

osnova. Osnovu najprv zostavuje učiteľ a postupne sa stále viac uplatňuje spolupráca

žiaci tento jazyk poznajú v rozlične obmedzenej miere a že teda v našich podmienkach

a samostatnosť žiakov. V ústnych prejavoch treba prihliadať na obsahovú, jazykovú

neučíme iba o slovenskom jazyku, ale čiastočne aj sám jazyk. Systematicky sa vyučovanie

a slohovú stránku, ale aj na spôsob podania a vôbec na mimojazykové zložky prejavu. Pri

slovenského jazyka začína sčasti v materských školách a dôkladne na základnej škole.

písomnom prejave sa dbá aj na pravopis a vôbec na grafickú stránku.

Učiteľ na 1. stupni vzdelávania na ZŠ má dobre poznať, v akej miere žiaci poznajú

Pri slohovom vyučovaní sa stále majú na zreteli individuálne predpoklady žiakov.

slovenský jazyk, ako sú schopní vnímať a tvoriť slovenský jazykový prejav v spisovnej

Žiaci sa od začiatku učia samostatne zostavovať prejav. Spoločné zostavovanie sa uplatňuje

podobe, ale aj do akej miery je ich slovenský jazyk poprestupovaný prvkami kontaktového

iba na začiatku výcviku, ako aj pri práci so slabšími žiakmi. Cieľom samostatného

srbského jazyka. Podľa konkrétnej jazykovej situácie v triede si potom volí vyučovacie

zostavovania je rozvíjať tvorivú iniciatívu a individuálne vyjadrovacie zručnosti žiakov.

metódy, prispôsobuje učebnú látku a usmerňuje nácvik preberaného učiva. Celkove si volí

Písomné slohové práce sa píšu v škole (spravidla po príprave), prípadne aj ako

také didaktické metódy, ktoré vzbudia záujem žiakov o preberané učivo a o samo

domáca úloha. Učiteľ ich opravuje a známkuje, pričom dbá, aby neznámkoval príliš prísne

vyučovanie slovenského jazyka. Hlavný dôraz je na aktívnej účasti žiakov vo vyučovacom

(napr. pre pravopisné nedostatky), lebo by to podlomilo aktivitu žiaka. Preto sa odporúča

procese. Teda žiakom sa nepredkladá učivo ako hotový fakt, ale žiak sa k poznatkom

oceniť pozitívne veci v práci a nedostatky využiť potom na spoločné zhodnotenie a opravu.

o jazyku dostáva prostredníctvom úloh, ktoré si vyžadujú aktívnu prácu s jazykom. Kvôli

V slohovom vyučovaní sa hlavný dôraz kladie na ústny jazykový prejav. Žiaci

efektívnosti vyučovania slovenského jazyka možno účelne využiť aj modernú vyučovaciu

spočiatku odpovedajú na otázky učiteľa, potom sami tvoria otázky, potom sa za pomoci

techniku. V súlade s rozvojom psychiky detí tohto veku treba na zvládnutie jazykového

učiteľa učia samostatne vytvárať jednoduché texty na témy blízke ich záujmom

učiva voliť tiež hru a rozličné názorné prostriedky.

a skúsenostiam. Postupne sa učia zostavovať jazykový prejav samostatne. Pre pestovanie
ústneho a písomného vyjadrovania žiakov je veľmi dôležitá úloha učiteľa. Učiteľ má
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vyučovanie slohu viesť tak, aby u žiakov prebudil potrebu povedať niečo, aby žiak mal
osobné uspokojenie z toho, že sa vie správne a vhodne vyjadriť po slovensky.

Rešpektovanie vekovej primeranosti učiva v procese realizácie výchovnovzdelávacích cieľov rozumie predovšetkým rozvíjanie invencie a využívanie hravosti

Slohové učivo sa primerane spája s jazykovým vyučovaním.

žiakov. K tomu poslúžia rôzne jazykové hry. Systém marginálií vedie žiakov k vnímaniu

Písanie ako zložka jazykového vyučovania sa vyučuje individualizovaným postupom

najprv len jedného zdroja informácie a potom aj viacerých zdrojov (predchádzajúce texty,

so zreteľom na rozdiely v úrovni písania jednotlivých žiakov. Keďže písanie má dôležitú

skúsenosti detí, detské časopisy, slovníky, encyklopédie). Zdroje získavania vedomostí

komunikatívnu funkciu, učiteľ má primeranými postupmi vytvárať pozitívny vzťah žiakov

zväčšujeme postupne. Treba dôsledne uplatňovať princíp názornosti, okrem textu v učebnici

k písaniu. Pri písaní sa žiaci veľmi rýchle unavia, lebo si to od nich vyžaduje veľké

aj prostredníctvom živého príkladu učiteľa, názorných pomôcok a jazykových príručiek.

sústredenie pozornosti, preto treba správne voliť cvičenia z písania, ako aj dĺžku času na

Nevylučuje sa ani používanie elektronických učebných pomôcok.

písanie.
Jazykové vyučovanie je úzko späté s čítaním a s literárnou výchovou. Pri spracúvaní
textu sa objasňuje význam slov, slovných spojení, obrazných výrazov. Čítaním

Literatúra

a reprodukovaním prečítaných textov sa obohacuje slovná zásoba žiakov, využívanie
vetných konštrukcií, a pestuje sa cit pre štylistické hodnoty textu. Výcvik v čítaní je dôležitý

ZOLŇANOVÁ, Svetlana: Príručka k učebnicovému kompletu zo slovenského jazyka pre 2.

pre pestovanie zručnosti v správnej a starostlivej výslovnosti, v členení vety na menšie

ročník ZŠ – druhé vydanie, Zavod za udžbenike. Belehrad 2007, ISBN: 978-86-17-14143-9

významové a výslovnostné celky, vo vetnej intonácii a pod.

Rokovací poriadok o vzdelávacom pláne a programe – Učebné osnovy zo slovenského

Jazykové vyučovanie prispieva aj k celkovej osobnej jazykovej kultúre žiakov, čo sa
potom jasne prejaví aj pri vyjadrovaní žiakov v rámci vyučovania všetkých ostatných
predmetov. V podmienkach dvojjazyčnosti správne vedené vyučovanie slovenského jazyka
vytvorí u žiakov dobré predpoklady aj na jasné a zreteľné vyjadrovanie aj v kontaktovom
srbskom jazyku.

Záver

Slovenský jazyk ako predmet, a tak je to so všetkými jazykmi na svete, vytvára
u žiakov pocit národnej hrdosti a vedomie jazykovej príslušnosti, pocit jazykovej
príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, učí ich, že i pomocou neho možno spoznať
históriu vlastného národa, upozorňuje na osobnosti, ktoré sa o zachovanie a rozvoj
slovenského jazyka zaslúžili.
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jazyka, Prosvetni pregled RS, Belehrad, 2005, YUISSN 0033-1651.

MÁRIA ANDRÁŠIKOVÁ

SLOV EN SKÉ MENŠINOVÉ ŠK OLSTVO
VO VOJ VODINE A PODIE L AKTÍVU
UČITEĽOV SLOVENČINY V ŇOM
Mária Andrášiková
ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

„Hrdosť osobná a národná, musí mať
odrazový mostík, aby sme vedeli, odkiaľ a kam
ideme, aby sme sa definovali ako ľudia,
národ s veľkým potenciálom srdca a rozumu.“
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

aj vďaka vlastným učebniciam, vojvodinskí učitelia slovenského jazyka u svojich žiakov
pestujú a posilňujú prirodzenú lásku a úctu k materinskému jazyku.
Vyučovanie slovenčiny, ako aj celkové vyučovanie po slovensky má vo Vojvodine
dlhú tradíciu. V súčasnosti slovenské menšinové školstvo vo Vojvodine umožňuje

„Každému je jeho materinský jazyk najmilší a najkrajší. Nikto si nemôže vyberať

vzdelávanie v slovenskom jazyku, a to cez rôzne úrovne, od predškolskej po najvyššiu,

materinský jazyk. Každý sa rodí ako príslušník slovenského, srbského, anglického alebo

pričom všetky úrovne navzájom súvisia a sú rovnako dôležité. Nielen slovenské menšinové

hociktorého národa bez vlastnej vôle. Preto je povinnosťou každého jednotlivca rozvíjať

školstvo, ale aj každé menšinové školstvo a školenie v materinskom jazyku má

svoj rodný alebo materinský jazyk. Musí sa starať o jeho zdokonaľovanie a čistotu.“1 Takto,

ďalekosiahlu úlohu. Od neho závisí nielen naša jazyková, ale aj sama etnická budúcnosť.
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Príslušníci dnešných mladých generácií sú bilingvistami, v ich živote majú obidva

slovenčiny, na hodinách vyučujú po srbsky a žiaci tak aj odpovedajú. Jazykové prejavy

jazyky dôležitú úlohu, dokonca srbský jazyk až s tendenciou priority. V školskej praxi

týchto učiteľov sú príkladom jazykového miešania (slovenčina a srbčina), čo u žiakov

vyučovanie materinského jazyka by malo byť koncipované ako vyučovanie rovnako

podporuje ľahostajný vzťah k spisovnej slovenčine. Je to naša nedbanlivosť, ľahostajnosť

slovenčiny ako materinského jazyka, ale aj srbčiny ako paralelného dorozumievacieho

alebo jeden z možných spôsobov urýchlenej asimilácie?! Otázka na zamyslenie sa.

prostriedku. Je už skutočnosťou, že naši žiaci bilingvisti majú alarmujúco oslabenú

Jazyková problematika je aj súčasťou aktivity Asociácie slovenských pedagógov

schopnosť komunikácie v slovenčine. Taktiež treba mať na zreteli, že vyučovanie

(ASP). V súčasnosti je ASP jednou z troch inštitúcií (ASP, Národnostná rada slovenskej

slovenského pravopisu je v konkurenčnom vzťahu so srbským pravopisom. Kvôli tomu naši

národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku) vo vývine a fungovaní slovenského

žiaci vnímajú srbčinu ako ľahší a jednoduchší jazyk na učenie. U žiakov sa prejavuje

menšinového školstva vo Vojvodine, samozrejme za pomoci vládnych orgánov Republiky

ľahostajnosť až odmietavý vzťah k slovenčine. Slovenčinu začínajú vnímať ako záťaž,

Srbska a Slovenskej republiky, ako i mimovládnych organizácií.

zvlášť, keď si väčšia časť slovenských žiakov uvedomuje, že bude pokračovať školenie

ASP je profesijné, slobodné, nezávislé, mimovládne a neziskové združenie. Má vyše

v srbčine a že v živote nebude často alebo ani vôbec používať slovenský jazyk. Práve preto

250 členov z predškolských ustanovizní, základných, stredných a vysokoškolských

sa v budúcnosti vo vojvodinských slovenských školách musí pestovať slovenské jazykové

ustanovizní so slovenskou vyučovacou rečou na území Vojvodiny, Srbska. Už vyše dvanásť

povedomie, ale taktiež aj vedomie o našej dvojjazyčnosti. Svoj bilingvizmus žiaci musia

rokov ASP pracuje na zveľaďovaní a modernizovaní slovenského menšinového školstva,

vnímať ako svoju výhodu a nie ako záťaž.

nemá vlastný rozpočet, nemá vlastné príjmy (nevyhnutné prostriedky si zabezpečuje

Ohľadom slovenčiny ako vyučovacieho jazyka v našom menšinovom školstve je už
dlhé roky prítomné rozkolísané jazykové povedomie učiteľov. Prejavuje sa to vo výučbe

prostredníctvom projektov), ale predsa sa snaží pohybovať už ustáleným chodníčkom a byť
prospešná pre učiteľov všetkých typov škôl a ostatných vzdelávacích inštitúcií.

jednotlivých predmetov, pre ktoré získali učitelia odbornosť v srbskom jazyku. Evidentné je,

Aktivity ASP sa nesú v znamení realizácie projektov, ktoré robia jednotliví učitelia

že dnešné generácie mladých učiteľov v súčasných podmienkach vyjadrovanie v spisovnej

alebo skupiny odborníkov z najrozmanitejších oblastí. V súčasnosti ASP pôsobí aj

slovenčine považujú za nepotrebné. Takýto postoj učiteľov k spisovnému slovenskému

prostredníctvom svojich aktívov (Aktív prírodných vied, Aktív učiteľov slovenčiny, Aktív

jazyku negatívne vplýva na jazykové povedomie žiakov. Na našich školách sa už roky

učiteľov osobitných tried, Aktív učiteľov náboženstva, Aktív učiteľov dejepisu). Všetky

pociťuje nedostatok slovenských učiteľov pre jednotlivé odbory (pozn. v tomto školskom

aktívy majú koordinačnú funkciu a bez ohľadu na svoj profil sú zamerané na pozdvihnutie

roku na našich školách evidujeme nedostatok učiteľov fyziky, matematiky, nemčiny, chémie,

jazykovej kultúry v našom slovenskom školstve, v súvislosti s tým aj na skvalitnenie

angličtiny, biológie a taktiež už rokmi na školách chýbajú oligofrenopedagógovia), takže

jazykovej výchovy a jazykového vzdelávania v našom menšinovom prostredí. Aktívy

čoraz častejšie v školách s vyučovacím jazykom slovenským vyučujú učitelia Neslováci so

organizujú pracovné stretnutia, pravidelne sa zúčastňujú odborných seminárov, prednášok

slabou, dokonca až s nijakou znalosťou spisovnej slovenčiny, hoci v našich školách ako

vo Vojvodine v Srbsku a na Slovensku, organizujú prezentácie nových učebníc, slovenských

jedna z podmienok pri zamestnávaní je aj znalosť spisovnej slovenčiny. Buď sa to

kníh, zaznamenávajú jubileá z oblasti nášho školstva a iné aktivity v súlade so stanovenými

v jednotlivých školách neuctieva, alebo učitelia Neslováci poľahky získajú certifikát

cieľmi v Štatúte ASP. V roku 2010 jej pribudla aj vedecká činnosť a zapojení sú aj žiaci.

o znalosti spisovnej slovenčiny. Je veľmi otázne, o akú znalosť spisovnej slovenčiny ide,

S cieľom pomôcť sebe samým a urobiť prvé kroky k zlepšeniu toho, o čom si učitelia

keď niektorí učitelia Neslováci aj napriek tomu, že vlastnia potvrdenie o znalosti spisovnej

slovenského jazyka mysleli, že je v ich kompetencii, v roku 2008 v rámci ASP bol založený

158

Aktív učiteľov slovenčiny (AUS). AUS opodstatnil svoje jestvovanie, o čom svedčí jeho

vymieňať si názory, skúsenosti a odborné vedomosti v oblasti vyučovania slovenského

doterajšia činnosť. V celkovej činnosti AUS sa	
  formovali tri oblasti aktivít:

jazyka.

1. odborné prednášky, semináre, kurzy;

ASP a jej aktívy budú pokračovať v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní

2. aktivity vyplývajúce z projektov;

slovenského menšinového školstva vo Vojvodine. Ich snahou bude aj naďalej organizovať

3. aktivity súvisiace s riešením problémov v oblasti vyučovania slovenského jazyka

odborné aktivity a zapojiť čo najviac priaznivcov učiteľskej profesie a všetkých tých, ktorí si

v základných a v stredných školách.
Prostredníctvom AUS učitelia slovenčiny presadzujú svoje záujmy, navzájom si

uvedomujú dôležitosť a význam učiteľskej profesie v zachovávaní etnickej a jazykovej
identity.

vymieňajú informácie, skúsenosti, podieľajú sa na tvorbe učebníc, zasadzujú sa za
skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka a za postavenie slovenského jazyka v našej
menšinovej spoločnosti. Vďaka svojim projektom (finančné prostriedky sú hlavne zo

Ako udržať slovenský jazyk v súčasných podmienkach

Slovenska z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, z Pokrajinského sekretariátu pre
predpisy a menšiny a z Výboru pre vzdelávanie NRSNM) AUS vo Vojvodine organizuje

Vo vzťahu k jazykovej kultúre má pôsobenie učiteľa slovenčinára v menšinovom

jedinečné semináre, lebo jeho účastníkmi nie sú učitelia, ale žiaci. S radosťou možno

školstve nenahraditeľné miesto. Jeho základnou úlohou je upevňovať jazykové povedomie

konštatovať, že sú to jediné semináre pre žiakov slovenských škôl z rozličných

žiakov ako aj znalosť spisovnej slovenčiny, pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku.

vojvodinských oblastí. Podkladom týchto seminárov je slovenský jazyk, takže tieto žiacke

On je ochrancom národnostnej, jazykovej a kultúrnej identity.

semináre sú ďalším prostriedkom upevňovania jazykového povedomia u našich žiakov.

V súčasnosti vojvodinskí slovenskí učitelia každoročne zápasia s rapídnym úpadkom

Vo Vojvodine sa týmito seminármi prekonáva viackilometrová vzdialenosť

počtu žiakov v triedach so slovenskou vyučovacou rečou, so slabým odoberaním

a zhromažďovanie slovenských žiakov na jednom mieste. Cieľmi týchto seminárov (v tomto

slovenských časopisov, novín, s nezáujmom o slovenské knihy, všeobecne o slovenskú

roku v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci bude prebiehať v poradí piaty žiacky seminár) sú:

literatúru. Netreba zabúdať ani na súčasné médium – internet, ktorý sa aktívne podieľa na

modernizácia vyučovacieho procesu, interaktivita a interdisciplinárnosť, rozvoj tvorivosti

ľahostajnosti a na odmietavom vzťahu našich mladých generácií k spisovnej slovenčine.

žiakov, vnútorná motivácia, sebarealizácia a prezentácia vlastnej tvorby. Účinkujúci žiaci sa

Teda ako zlepšiť situáciu, kde dominuje srbský jazyk, ako posilniť jazykové povedomie

z roka na rok chvályhodne zmieňujú o týchto seminároch a navrhujú ich sústavné

členov slovenského jazykového spoločenstva?

organizovanie a ďalšie odhaľovanie tajov materinskej reči.
Vďaka učiteľom slovenčinárom sa týmito seminármi u slovenských žiakov buduje
zdravé sebavedomie, hrdosť na seba samých, na svoj pôvod, na svoju národnosť.

K náprave tejto neblahej situácie môžu prispieť nové jazykové vydania jazykových
kodifikačných príručiek, vydanie už dlho očakávaného dvojjazykového slovníka srbskoslovenského a slovensko-srbského, vydávanie odborných časopisov, ktoré by poctivo

Vyvrcholením doterajších aktivít AUS je webová stránka www.aus.org.rs určená

sledovali, registrovali problematiku menšinového školstva. Taktiež prostredníctvom médií

predovšetkým pre učiteľov slovenčiny vo Vojvodine a pre iných záujemcov o vyučovanie

u nás a na Slovensku sa musí pravidelne zaznamenávať, podporovať, ale aj kritizovať,

slovenského jazyka. Prostredníctvom vlastnej webovej stránky Aktív informuje o svojich

osvetľovať, mobilizovať a pomáhať, aby sa veciam v menšinovom školstve ľahšie

aktivitách, prehlbuje a uľahčuje regionálnu spoluprácu, umožňuje učiteľom slovenčinárom

rozumelo. Menšinové školstvo sa musí stať jednou z priorít programov v každom štáte.
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Do budúcna k prehlbovaniu povedomia o svojom materinskom jazyku
a zachovávaniu etnického povedomia môžu prispieť už osvedčené výchovno-vzdelávacie

Necelé tri storočia nášho jestvovania mimo hraníc matičného štátu určite nie je málo, kiež
by bolo aspoň ešte raz toľko.

výlety v slovenských vojvodinských prostrediach, tzv. etno-hodiny slovenčiny, už
zachodená škola v prírode na Slovensku, zájazdy na Slovensko, ako aj do iných krajín, kde

Poznámky

žijú Slováci. Taktiež už spomínané vojvodinské semináre pre slovenských žiakov, ktoré sú

	
  1	
  Dudok, 2007, s. 7.

symbiózou žiackych vedomostí, detskej kreativity, ale aj radosti zo stretnutia a kamarátenia
vrstovníkov z viacerých vojvodinských prostredí. Tieto semináre sú prostriedkom na
posilnenie vlastnej identity našich žiakov a jedným zo spôsobov, ako u žiakov pestovať
a zachovať jazykové povedomie.
Pričinením sa žiakov, učiteľov, slovenských vojvodinských spisovateľov,
vydavateľov, kultúrnych pracovníkov sa môžu uskutočniť literárne a kultúrne styky medzi
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DUDOK, Miroslav: Vzťah k materinskému jazyku a k jazykom iných národov. In:
Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 5. ročník základnej školy. Zavod za udžbenike
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rozličnými školami s vyučovacou rečou slovenskou v rozličných vojvodinských
prostrediach. Takéto literárne karavány by nielenže pestovali a zachovávali jazykové

Resumé

povedomie, ale aj zosilňovali národné sebavedomie a duchovné bohatstvo.
V menšinovom školstve sa od slovenského učiteľa požaduje pripravenosť a tvorivosť
v oblasti jeho pedagogicko-didaktickej a organizačnej práce. Učiteľ musí byť veľmi dobre
pripravený v oblasti práce s rôznymi informačnými zdrojmi. Práve preto je potrebné
neustále organizovať odborné semináre – edukačné kurzy, jazykové debaty... Veľmi vítaná
v našom menšinovom školstve je aj výmena slovenských učiteľov medzi školami a štátmi na
všetkých úrovniach. Vysoko oceňujem možnosť u nás vo Vojvodine získať vysokoškolské
vzdelanie v materinskej reči na detašovanom pracovisku jednotlivých vysokých škôl zo
Slovenskej republiky. Taktiež prostredníctvom našich učiteľských združení a inštitúcií
nadviazať účinnú spoluprácu, nielen so združeniami učiteľov na Slovensku, ale aj
s medzinárodnými asociáciami a inštitúciami, ktorých základnou činnosťou je vyučovanie
v materinskom jazyku.
Otázka jazyka je i otázkou vzťahu generácií, predkov a potomkov, lebo tak ako sa
jazyk získava prenášaním z generácie na generáciu, súčasne i spája predchádzajúce
generácie s dnešnými a dnešné s budúcimi. Že je to tak, vojvodinskí Slováci už dokázali.
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Education of the Slovak minority in Vojvodina and contribution of the Slovak Language
Teachers' Association
At present, the Slovak minority in Vojvodina has the right to be educated in the mother
tongue, at all levels of the educational system, from kindergarten to university. All levels are
interrelated and are equally important.
Slovak schools in Vojvodina maintain awareness of the Slovak language as well as
awareness of bilingualism. Teachers and students alike should perceive their bilingualism as
an asset, not as a burden. Under the present circumstances, today's teachers' language
awareness is rather low. Teachers find using the standard Slovak language non-essential,
which has negative effects on the language awareness of their students.
The Slovak Teachers' Association and the Slovak Language Teachers' Association deal with
the current language issues. Through the Association the Slovak language teachers promote
their interests, share information and experiences, and take part in creating coursebooks.
Above all, they advocate enhancement of the Slovak language teaching and the status of the
Slovak language in the minority.
Key words: bilingualism – awareness of bilingualism, language issues, the Slovak Teachers'
Association, the Slovak Language Teachers' Association

RUŽENKA ŠIMONIOVÁ-ČERNÁKOVÁ

DVOJ JAZYČNOSŤ A VZDEL ÁVANIE
V ME NŠINOVEJ SITUÁCII
Ru ž en k a Š i m o n i ov á-Č ernáková
Univerzita v Novom Sade

V krajinách, kde žijú autochtónne menšiny, pedagogická prax pred odborníkov
z oblasti vzdelávania a učiteľov, ale aj pred rodičov stavia mnohé výzvy, ktoré nemusia

to jeden z dôvodov, prečo je potrebné dvojjazyčnosti a menšinovému vzdelávaniu venovať
náležitú pozornosť z odborného a vedeckého aspektu.

riešiť príslušníci väčšinového národa. Vymenujeme niektoré z nich: výber vyučovacieho

V práci predstavíme výskumy dvojjazyčnosti Slovákov ako autochtónnej menšiny

jazyka v základnej škole, zmena vyučovacieho jazyka počas základnej školy a na strednej

v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku týkajúce sa zmeny vyučovacieho jazyka a jej vplyvu na

škole, jazykové kompetencie v prvom a druhom jazyku, učenie sa druhého jazyka... Okrem

prospech žiakov, adaptácie na srbský vyučovací jazyk v prvom ročníku strednej školy

toho, rodičia а učitelia sú často v situácii prinášať rozhodnutia o možných spôsoboch

a výskum charakteristík dvojjazyčnosti Slovákov v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku. Údaje

a cestách vzdelávania detí, ktoré patria do menšinových skupín, a tie rozhodnutia majú

získané vedeckými výskumami môžu byť podkladom pre usmerňovanie menšinového

ďalekosiahle následky pre deti a pre menšinové spoločenstvo ako celok (Göncz, v tlači). Je

vzdelávania v jazykovo a kultúrne heterogénnych spoločenstvách, zvlášť v smere
zachovania a vývinu materinského (menšinového) jazyka a dosahovania aditívnej
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dvojjazyčnosti u príslušníkov slovenskej autochtónnej menšiny v aditívnej dvojjazyčnej

žiakov po zmene vyučovacieho jazyka nejestvujú, teda nemôžeme si byť istí, či zmena

situácii.

jazyka aj v nasledujúcich ročníkoch negatívne pôsobí na prospech, alebo jej vplyv postupne

Problematika zmeny vyučovacieho jazyka na základnej a strednej škole a zvlášť jej

slabne, alebo mizne. Konečný záver na základe uvedeného výskumu môže znieť, že zmena

vplyv na prospech žiakov je dôležitá pre príslušníkov autochtónnych menšín preto, lebo

vyučovacieho jazyka zo slovenského na srbský v piatom ročníku základnej školy a v prvom

u mnohých rodičov existuje názor (zvlášť v Srbsku), že je lepšie vyhnúť sa jazykovým

ročníku strednej školy nemá významný vplyv na zhoršenie prospechu žiakov. Zmena

problémom pri prechode na srbský vyučovací jazyk tým spôsobom, že deti hneď zapíšu do

vyučovacieho jazyka z maďarského na srbský v piatom ročníku základnej školy a v prvom

základnej školy so srbským vyučovacím jazykom. Nie je potrebné vysvetľovať, že je to

ročníku strednej školy má významný vplyv na všeobecný prospech, ktorý je nižší ako

jeden z krokov k výmene slovenského jazyka srbským, alebo hociktorým iným väčšinovým

v predchádzajúcom ročníku. S veľkou pravdepodobnosťou môžeme povedať, že jedným

jazykom. V roku 2005 som realizovala výskum vplyvu zmeny vyučovacieho jazyka na

z dôvodov takéhoto stavu je podobnosť, resp. nepodobnosť slovenského a maďarského

prospech žiakov zo slovenského na srbský v piatom ročníku základnej školy a v prvom

jazyka so srbským jazykom. Slovenský a srbský jazyk patria do rovnakej skupiny

ročníku strednej školy (Šimonji Černak, 2012, s. 16). Respondentmi v staršom veku boli aj

slovanských jazykov, podobné sú štruktúrne a geneticky. To nie je prípad maďarského

žiaci s maďarským materinským jazykom, ktorí zmenili jazyk vyučovania. Kontrolnou

a srbského jazyka. Ale aj pri podobných jazykoch sa nesmie zanedbať úloha procesu

skupinou boli žiaci so srbským materinským jazykom, ktorí nemenili jazyk vyučovania.

jazykovej transferencie a jazykovej interferencie (Myjavcová, 2001, s. 35). Pozitívne efekty

Výskum zahrnul 116 žiakov v mladšom a 179 v staršom veku. Výsledky ukázali, že zmena

jazykovej transferencie majú predstavovať dobrý základ na získavanie komunikačnej

vyučovacieho jazyka zo slovenského na srbský v piatom ročníku základnej školy nevplýva

kompetencie v srbskom jazyku, pričom sa musí upozorňovať na negatívne efekty

na zhoršenie prospechu žiakov (ibid., s. 19). Aj keď jestvuje značne zhoršený prospech

interferencie.

všetkých žiakov, nie je to späté so zmenou vyučovacieho jazyka. Prospech sa zhoršil

Cieľom výskumu o adaptácii na srbský vyučovací jazyk so žiakmi prvého a druhého

u žiakov, ktorí menili, ako aj u žiakov, ktorí nemenili vyučovací jazyk, pričom rozdiel medzi

ročníka strednej školy, ktorí základnú školu absolvovali v slovenskom jazyku a v strednej

nimi nebol štatisticky významný. Môžeme povedať, že zhoršenie prospechu v piatej triede

škole majú vyučovací jazyk srbský (Šimoniová-Černáková, 2013, s. 13), bolo zistiť priamo

u žiakov, ktorí zmenili vyučovací jazyk, je výsledkom pôsobenia iných faktorov, a nie

od žiakov, či majú a aké sú ich jazykové problémy. Výsledky ukázali, že po zmene

jazykových.

vyučovacieho jazyka zo slovenského na srbský jestvuje obdobie adaptácie na nový

U respondentov v staršom veku je situácia iná. Prospech žiakov, ktorí základnú školu

vyučovací jazyk. Trvá celý prvý rok a najintenzívnejšie prispôsobovanie je počas prvého

ukončili v slovenskom alebo v maďarskom jazyku, sa rozlišuje. Aj keď na celej vzorke, bez

polroka. To si uvedomujú aj žiaci, aj profesori. Všeobecné predmety, teda tie, ktoré žiaci

ohľadu na zmenu vyučovacieho jazyka, bol zhoršený prospech v prvej triede strednej školy,

mali aj na základnej škole, predstavujú z jazykového hľadiska pre žiakov väčší problém ako

najväčšie zhoršenie bolo u žiakov Maďarov, potom u žiakov Slovákov a najmenšie u žiakov

odborné predmety, ktoré sa žiaci začínajú učiť hneď od začiatku v srbčine. Ako

Srbov. Avšak len u žiakov Maďarov je potvrdený štatisticky významný vplyv zmeny

najproblematickejšie žiaci uvádzajú fyziku, chémiu, srbský jazyk, matematiku a dejepis.

vyučovacieho jazyka na prospech. U žiakov Slovákov nižší prospech je nie výsledkom

Ako najväčší problém pri adaptácii na nový jazyk žiaci uvádzajú ústne odpovedanie, že sa

pôsobenia faktorov zmeny vyučovacieho jazyka. Zhoršenie prospechu na celej vzorke je

nevyjadrujú dostatočne rýchlo, že rozmýšľajú v slovenčine a potom prekladajú do srbčiny.

väčšie ako v piatej triede, čo je očakávaný výsledok. Údaje o trvaní zmeny v prospechu

Písomnú previerku vedomostí žiaci vnímajú ako menej problematickú. Spoločným
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menovateľom všetkých jazykových ťažkostí je nedostatočný fond slov v srbskom jazyku.
Výskum tiež ukázal, že žiaci so slovenským materinským jazykom musia vkladať viac
námahy a energie na sledovanie vyučovania, ako aj na učenie doma. Väčšina žiakov potom

F5

pracovnom mieste, ako aj čítanie kníh a tlače v slovenskom jazyku

východisko, aspoň niekedy, hľadá vo verbálnom mechanickom učení, z jazykových
dôvodov. Preto žiaci dostávajú nižšie známky, lebo sa neučia s porozumením. Pozitívny

F6

subjektívna mienka respondenta o interferencii medzi jeho dvomi
jazykmi v písomnej a hovorenej forme

rezultát výskumu je v tom, že pre žiakov je najmenším problémom komunikácia so
spolužiakmi, že nejestvuje vysmievanie alebo znehodnocovanie žiakov so slovenským

simultánne použitie oboch jazykov na verejných miestach a na

F7

materinským jazykom. Žiaci sa nazdávajú, že ich profesori majú dostatočné porozumenie

pocit ustarostenosti z asimilácie, snaha o zachovanie svojej národnostnej
identity pred globalizáciou

pre ich jazykové ťažkosti. Musíme mať na zreteli, že ide o závery odvodené len zo
Vo výskume sú rozdiely medzi respondentmi sledované niekoľkými kritériami. Sú to

spomínaných výskumov, čo neumožňuje širšiu generalizáciu, ale ukazuje na tendencie.
Všetky ťažkosti, ktoré vytvárajú zmeny vyučovacieho jazyka, by v žiadnom prípade nesmeli

vlastne nezávislé premenné:

byť dôvodom na vzdelávanie vo väčšinovom jazyku, ale v prvom rade treba urobiť všetko,

1. Krajina, v ktorej osoba žije: Srbsko, Maďarsko, Rumunsko.

aby sa problémy jazykového charakteru minimalizovali alebo celkom odstránili.

2. Vzdelávací model pre vzdelávanie slovenskej menšiny: vývinový model v Srbsku

Komparatívny výskum Slovákov v Srbsku, Maďarsku a v Rumunsku s cieľom za
pomoci dotazníka dostať charakteristiky dvojjazyčnosti dospelých osôb, ktoré sa hlásia
k Slovákom, bol realizovaný v roku 2009. Výskum zahrnul 649 osôb, 449 zo Srbska, 100
z Maďarska a 100 z Rumunska. Hlavným nástrojom výskumu bol Dotazník o používaní
dvoch jazykov, z ktorého štatistická analýza vydelila sedem hlavných komponentov, čiže
charakteristík dvojjazyčnosti. Predstavujú závislé premenné a uvádzame ich v Tabuľke 1
(Šimoniová-Černáková, 2013, s. 43).

a Rumunsku, model revitalizácie jazyka „ponorením sa“ do jazyka v Maďarsku.
3. Vyučovací jazyk počas vzdelávania respondenta: dominantný slovenský, približne
rovnako zastúpený slovenský a väčšinový jazyk, dominantný väčšinový vyučovací jazyk.
4. Vyučovací jazyk na základnej škole: dominantný slovenský, približne rovnako zastúpený
slovenský a väčšinový jazyk, dominantný väčšinový vyučovací jazyk.
5. Mestské alebo dedinské prostredie, v ktorom respondent žije.
6. Pohlavie: mužské a ženské.
Výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný s dospelými osobami, ktoré sa hlásia za

Tabuľka 1 Hlavné komponenty
hlavné

názvy hlavných komponentov (charakteristík dvojjazyčnosti)

komponenty
F1

slovenský jazyk ako súčasť osobnej a národnostnej identity, identifikácia

F2

dvojjazyčnosti patrí určitý typ respondentov, či ich charakteristík (Šimonji Černak, 2012, s.
60):
1. So slovenským jazykom, slovenskou kultúrou a vôbec so slovenskou etnickou

so slovenským jazykom, slovenskou kultúrou a slovenskou etnickou

skupinou sa najviac identifikujú osoby, ktoré žijú v krajine podobnej Srbsku a Rumunsku,

skupinou
subjektívna mienka respondenta o svojich jazykových schopnostiach v

v ich krajine je model vzdelávania slovenskej autochtónnej menšiny taký, že ho môžeme

slovenskom jazyku
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Slovákov v Srbsku, Rumunsku a v Maďarsku, môžeme zhrnúť tak, že každej charakteristike

nazvať vývinovým modelom, počas základnej školy a počas úplného vzdelávania bol ich
vyučovací jazyk dominantne slovenský a tie osoby žijú v prostredí, ktoré je bližšie

dedinskému. So slovenským jazykom, slovenskou kultúrou a etnickou skupinou sa najmenej

ktoré počas celkového vzdelávania a počas základnej školy mali dominantne zastúpený

identifikujú osoby, ktoré žijú v krajine podobnej Maďarsku, typ vzdelávania slovenskej

slovenský jazyk a ktoré žijú v dedinskom prostredí. Tieto osoby taktiež budú aj viac čítať

menšiny patrí do modelov revitalizácie jazyka, svoje vzdelávanie ukončili dominantne vo

knihy a tlač v slovenskom jazyku.

väčšinovom jazyku, ako aj základnú školu, a žijú v prostredí, ktoré je bližšie mestskému.

6. Najvýraznejšiu interferenciu svojich jazykov v písanej a hovorenej forme, podľa

Musíme pripomenúť, že sa mená štátov v tomto kontexte musia pochopiť v tom

vlastného odhadu, budú mať tie osoby, ktoré žijú v krajine podobnej Srbsku, kde jestvuje

zmysle, že ide o krajinu, kde je postoj k menšinám, dejiny toho vzťahu, postoj k

vývinový model vzdelávania pre autochtónne menšiny, ktoré základnú školu a celkové

menšinovému vzdelávaniu a spoločensko-ekonomické okolnosti podobné ako v Srbsku,

vzdelávanie ukončili v dominantne slovenskom jazyku, a ktoré žijú v dedinskom prostredí.

Rumunsku či v Maďarsku. Teda nemáme na mysli konkrétny štát, ale jednotlivé
charakteristiky štátu, ktoré sú dôležité pre autochtónne menšiny a ich vzdelávanie.
2. Svoje jazykové kompetencie v slovenskom jazyku vo všetkých oblastiach

7. Pocit ustarostenosti z asimilácie a snaha o zachovanie svojej národnostnej identity
bude najviac prítomná u respondentov, ktorí žijú v krajine podobnej Srbsku a žijú v
mestskom prostredí.

jazykových zručností ako vysoké subjektívne odhadnú tie osoby, ktoré žijú v štáte

Pre autochtónne jazykové menšiny je veľmi dôležitý pojem aditívnej dvojjazyčnosti

podobnom Rumunsku (trochu menej Srbsku), kde je typ vzdelávania pre menšiny vývinový

a aditívnej dvojjazyčnej situácie, medzi mnohými inými druhmi dvojjazyčnosti. Preto, lebo

model, ktoré sa dominantne vzdelávali v slovenskom jazyku a žijú v dedinskom prostredí.

práve táto situácia umožňuje vývin materinského jazyka v menšinovom položení, ako aj

3. Svoje jazykové kompetencie vo väčšinovom jazyku ako vysoké subjektívne

ovládanie väčšinovým jazykom. Aditívna dvojjazyčnosť sa môže predstaviť nasledujúcim

odhadnú tie osoby, ktoré počas svojho celkového vzdelávania, od predškolskej ustanovizne

spôsobom (García, 2009, s. 52):

a vyššie, mali dominantne prítomný väčšinový jazyk a žijú v mestskom prostredí. Ako niečo

L1 + L2 = L1 + L2

nižšie ich odhadnú osoby, ktoré počas celkového vzdelávania mali v približne rovnakej

L1: prvý jazyk (obyčajne materinský, menšinový); L2: druhý jazyk (obyčajne druhý,

miere prítomné oba jazyky.

väčšinový)

4. Respondenti, ktorí majú najviac zvýraznený pozitívny postoj k potrebe

Druhý jazyk sa pridáva k prvému, a tak má osoba vo svojom jazykovom repertoári

vzdelávania slovenských detí v slovenskom jazyku, materinskom a menšinovom, žijú v

dva jazyky namiesto jedného. Napriek neodškriepiteľným prednostiam tohto typu

krajine podobnej Srbsku (trochu menej Rumunsku), kde sa typ vzdelávania môže nazvať

dvojjazyčnosti jestvuje nebezpečenstvo, ak sa na aditívnu dvojjazyčnosť pozerá z aspektu

vývinový model, ktorí počas svojho celkového vzdelávania mali najviac zastúpený

jednojazykovej normy. Vtedy sa aditívna dvojjazyčnosť môže vidieť ako dvojnásobná

slovenský jazyk (trochu menej pozitívny postoj majú tí s približne rovnako zastúpenými

jednojazyčnosť a od osoby s aditívnou dvojjazyčnosťou sa očakáva, aby v každom jazyku

oboma jazykmi), ktorí základnú školu ukončili v slovenčine, kde je postoj tiež menej

uspokojila jednojazyčné štandardy. V každom prípade sa aditívna dvojjazyčnosť vyvíja v

pozitívny u tých, čo mali približne rovnako zastúpené oba jazyky, a nakoniec tí respondenti,

aditívnej dvojjazyčnej situácii. To je heterogénne prostredie, v ktorom etnické skupiny, ich

ktorí žijú v dedinskom prostredí.

jazyky a kultúry majú približne rovnaký status. Ovládanie jazyka heterogénnej spoločnosti

5. Slovenský a väčšinový jazyk na verejných miestach a na pracovnom mieste budú

sa pokladá za žiaduce, stimulácia na učenie sa jazykov je zodpovedajúca, tak sa k jednému

simultánne používať tie osoby, ktoré žijú v krajine podobnej Rumunsku (trochu menej

jazyku pridáva druhý. Pre aditívnu dvojjazyčnosť je nie charakteristická zámena jazyka,

podobnej Srbsku), kde sa jazykové menšiny vzdelávajú podľa vývinového modelu, osoby,

lebo sa ovládanie oboch jazykov pokladá za žiaduce. Osvojovanie si jedného jazyka sa
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nepokladá za škodlivý faktor pre druhý jazyk, ten druhý jazyk je dodatok k prvému a prvý

dvojjazyčnej situácie, škola ako vzdelávacia inštitúcia im môže v tom pomôcť nasledovnými

sa zadržiava.

spôsobmi:

Ak teda aditívnu dvojjazyčnosť spojíme s výsledkami uvádzaných výskumov,

•

vidíme, že najlepšia cesta k nej vedie cez vzdelávanie v materinskom jazyku, ktoré
neohrozuje získavanie jazykových kompetencií vo väčšinovom jazyku. Tým spôsobom sa

informovať rodičov žiakov pri zápise do základnej školy o prednostiach vzdelávania
v materinskom jazyku;

•

predostrieť rodičom informácie na základe vedeckých výskumov, že vzdelávanie v

vyhýbame aj zámene jazyka, zámene menšinového, nižšie hodnoteného, väčšinovým, ktorý

materinskom jazyku nemá negatívny vplyv na osvojovanie si väčšinového jazyka a

je vyššie hodnotený. Zámena jazyka veľmi pravdepodobne vedie k jazykovej smrti

nemá negatívny vplyv na prospech žiakov po zmene vyučovacieho jazyka;

menšinového jazyka.

•

Etnojazyková vitalita sa obyčajne definuje ako schopnosť skupiny správať sa tak, že

so svojím materinským jazykom, zlepšuje status jazyka v danom prostredí, vyvíja

seba predstaví ako rozličnú a aktívnu entitu (Ehala, 2009, s. 105). Predstavuje vlastne druh
skupinovej identity. Aby vôbec mohla jestvovať skupinová identita, musí jestvovať najprv

komunikatívne a kognitívne jazykové schopnosti v tom jazyku;
•

individuálna identita. Tak môžeme povedať, s nejakou slobodou definovania, že je na úrovni
jednotlivca etnojazyková vitalita časť individuálneho self-konceptu, ktorý vznikol z

ak je nejaký jazyk vyučovací, ak sa používa na všetkých úrovniach vzdelávania,
väčšmi ho hodnotia jeho používatelia, ako aj používatelia iných jazykov;

•

vedomia osoby, že patrí do sociálnej (alebo my môžeme povedať etnickej) skupiny, a z
hodnôt a emocionálneho významu, spätého s príslušnosťou k danej skupine. Takže

používanie menšinového materinského jazyka v škole podporuje identifikáciu osoby

čím menej sa jazykový kód musí meniť, zvlášť na relácii rodina – škola, tým je to
lepšie pre daný jazyk;

•

vyučovanie v materinskom jazyku umožňuje vývin kompetencií v tom jazyku a

etnojazyková vitalita má svoj kognitívny (vedomie o príslušnosti), emocionálny a

intenzívne učenie sa väčšinového jazyka umožňuje získavanie aditívnej

hodnotový komponent. Na poli akcie je etnojazyková vitalita prostriedkom etnojazykovej

dvojjazyčnosti, čím viac osôb v menšinovej populácii patrí medzi aditívne

skupiny, či národnostnej menšiny správať sa ako osobitný, rozpoznateľný kolektívny celok.

dvojjazyčné, tým má daný jazyk lepšie šance na zachovanie a vývin;

V sociolingvistickej literatúre nachádzame opísané indikátory etnojazykovej vitality

•

jedného národa (ibid.). Sú to pozícia jazykovej skupiny na kontinuu medzi rurálnym a
mestským prostredím, oblasti používania jazyka, frekvencia a typ zámeny jazykového kódu,
populácia a skupinová dynamika danej jazykovej skupiny, distribúcia používateľov vlastnej

ak jestvuje viac používateľov menšinového jazyka, aj ich sociálna sieť bude bohatšia
a rozvetvenejšia, čo prispieva k zvyšovaniu etnojazykovej vitality;

•

aby sa mohli vytvárať materiálne a nemateriálne statky, ktorými sa etnická skupina
líši od iných, jej príslušníci musia dobre poznať svoj jazyk.

sociálnej siete, odlišovanie danej jazykovej skupiny od iných, status daného jazyka a prístup
k stabilnej a prijateľnej ekonomickej základni. Keď tieto ukazovatele etnojazykovej vitality

Namiesto záveru môžeme konštatovať, že vzdelávanie v materinskom jazyku vedie k

uplatníme na slovenskú autochtónnu menšinu a na dôležitosť vzdelávacích inštitúcií v

posilneniu etnojazykovej vitality danej jazykovej skupiny a je najsilnejšou zbraňou proti

materinskom jazyku, môžeme uzavrieť, že ak príslušníci slovenskej jazykovej menšiny, kde

asimilácii a zámene jazyka, ako aj prostriedok, ktorým udržíme nielen menšinový jazyk, ale

sa ich materinský jazyk nachádza v menšinovej situácii, majú za cieľ zachovať si svoju

aj používateľov toho jazyka.

etnojazykovú vitalitu a vytvoriť podmienky pre udržanie alebo získanie aditívnej
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Resumé
Bilingualism and education in minority situation
The paper is from the field of psychology of bilingualism and it concerns the educational	
  
(pedagogical) aspects of bilingualism. It deals with the results of the studies of bilingualism
of the Slovaks as an indigenous minority in Serbia, Hungary and Romania. Author analyzes
the study results of the effects that changing of the teaching language has on the school
success of students in an elementary and secondary school, of adapting to a new teaching
language in a secondary school, as well as the comparative research of characteristics of
bilingualism of the Slovaks in three countries. The goal of this paper is to highlight the
interrelatedness between choosing Slovak as a teaching language in a primary	
   school, an
additive bilingual situation, and maintaining a national identity and ethnic language vitality
with the help of educational institutions. Given results could be a basis for guiding the
education in Slovak,	
  their mother tongue, which is in a minority situation.
Key words: bilingualism, minority education, psychology of bilingualism
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MARTA PAVČOKOVÁ

SÚČA S NÝ STAV A PERSPEK TÍV Y SLOVENČINY
NA GYM NÁZIU V BÁČSK OM PETR OVCI
Marta Pavčoková
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci

Slovenčina ako vyučovací predmet na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci
jestvuje tak dlho ako samotné gymnázium, teda od jeho založenia r. 1919.

v období r. 1990 – 2000 táto prax bola natrvalo zrušená. Od roku 1990 sa Neslováci na
gymnáziu slovenčinu povinne neučia v žiadnej forme.

Od založenia až po školský rok 1970/1971 sa aj Neslováci učili po slovensky

Momentálne máme na gymnáziu 309 žiakov, 226 žiakov v desiatich triedach so

a srbochorvátsky jazyk mali ako jeden z povinných predmetov. Od školského roku

slovenským vyučovacím jazykom a 83 žiakov v štyroch triedach so srbským vyučovacím

1970/1971 sa už na gymnáziu paralelne so slovenskými otváralo aspoň jedno oddelenie

jazykom.

s vyučovacou rečou srbskou, v ktorom slovenčina bola povinným jazykom, známka z tohto

Štátne hranice medzi Slovenskom a Srbskom neboli prekážkou, aby sa neudržiaval

predmetu vplývala na prospech. V osemdesiatych rokoch sa slovenčina v srbských

krok s vývojom slovenského jazyka na Slovensku. U nás je však evidentné prenikanie

oddeleniach učila iba fakultatívne ako jazyk prostredia, no v deväťdesiatych rokoch, čiže

srbizmov a v poslednej dobe anglicizmov. Tak sa slovná zásoba stáva čoraz chudobnejšou.
V snahe zachovať si írečitú slovenčinu, sledujeme programy v slovenskej reči na
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Slovensku, sledujeme súčasnú literatúru a vďaka dobrému vedeniu a pochopeniu školy darí

samozrejme, za dohliadania odborníkov na slovenčinu. Takáto činnosť je prínosom

sa nám zadovážiť si beletriu ako aj odborné knihy a časopisy pre žiakov. Zveľaďujeme aj

k obohacovaniu života školy, pestovaniu tolerancie a multikulturálnosti.

náš školský, tradičný, aj na Slovensku odmeňovaný literárny časopis Sládkovič. Motivujeme

V Srbsku podľa platných učebných osnov slovenčina na gymnáziu má na literatúru

žiakov, aby čítali diela klasickej, ale i súčasnej slovenskej literatúry. Na oživenie klasickej

vyhradených viac hodín než na jazyk. Na Slovensku je po reforme situácia opačná. U nás

výučby dnes využívame audiovizuálne pomôcky – sfilmované slovenské literárne diela,

žiaci s vyučovacím jazykom slovenským slovenčinu ako materinský jazyk absolvujú 4-krát

počúvame cédečká s poéziou, robíme Power Point prezentácie a snažíme sa slovenčinu pre

týždenne, čiže počas štyroch školských rokov 560 hodín. V žiackom domove sú ubytovaní

žiakov urobiť atraktívnejšou, príťažlivejšou, pútavejšou.

aj žiaci, ktorí na základnej škole mali slovenčinu iba ako výberový predmet. Bez ohľadu na

Vďaka návštevám a družbe s naším partnerským Gymnáziom na Párovskej 1 v Nitre

to, že je v žiackom domove vždy aj jeden z vychovávateľov odborník-slovenčinár,

sme každý rok ako profesori zapojení na náčuvoch, žiaci priamo do výučby a výmena

nápomocná ruka priamo zo Slovenska by bola vítaná. Tak by študenti – volontéri

a získavanie vedomostí a skúseností na takýto spôsob je veľmi cenná.

absolvovali učiteľskú prax a súčasne by pomohli v tejto našej problematike. Boli by to

V roku 2009 vláda Slovenskej republiky priamo dotovala časť peňazí na renovovanie

osoby, ktoré by podľa záverečných slov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci

našej školy, čo umožnilo žiakom lepšie podmienky na výučbu. Nemožno nespomenúť aj

žijúci v zahraničí 2012 „popri výučbe jazyka a slovenských reálií mohli pôsobiť pri celkovej

peňažné prostriedky Slovenskej republiky v r. 1997 určené na výstavbu žiackeho domova

revitalizácii krajanských spoločenstiev“. Takíto ľudia by iste priniesli nové idey, metódy

pri gymnáziu. Dnes možno tvrdiť, že to bol osudový čin na predĺženie existencie slovenčiny

a pomohli by nielen žiakom, ale aj nám, profesorom. V roku 2010 vykonávali u nás

v Srbsku vôbec. Výstavba žiackeho domova pri gymnáziu totiž otvorila dvere žiakom –

učiteľskú prax dvaja študenti z Banskej Bystrice. Ich návšteva a ukážkové hodiny nám

Slovákom z takmer dvadsiatich slovenských osád. Takto gymnázium aj ďalej zostalo

veľmi pomohli, no veríme, že ich pobyt mal ešte jeden pozitívny dosah – pomohol

centrom slovenskosti v týchto priestoroch.

zviditeľniť našu identitu.

Žiaci, ktorí prichádzajú do nášho gymnázia, nemajú rovnaké vedomosti zo

Keď ide o samotný jazyk, na našej škole kladieme dôraz na ovládanie systému

slovenčiny. Je to preto, lebo v niektorých slovenských oblastiach v Srbsku sa slovenský

jazyka, na gramatiku, lexiku, syntax, štylistiku, na čo sa zvlášť prihliada v dodatkovej práci.

jazyk vyučuje ako výberový predmet (jedna hodina v týždni).

Naši žiaci takmer spravidla dosahujú nadpriemerné výsledky v školských a republikových

Stojí to potom veľa námahy aj učiteľov aj žiakov dopracovať sa na úroveň
slovenčiny, akú majú žiaci, ktorí sa na základnej škole učili slovenský jazyk štyri hodiny

súťažiach, ktoré každoročne vypisuje Ministerstvo školstva Srbska. Ich vysoké umiestnenia
súčasne hovoria o dobrom mene našej školy.

týždenne. O to väčšia satisfakcia je, keď sa nám to, kým žiaci ukončia naše gymnázium,

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje aj každoročnej medzinárodnej Putovnej súťaže

podarí, a ešte väčšia, keď sa nám po čase pochvália, že tieto vedomosti aj uplatnili v ďalšom

zo slovenských dolnozemských reálií (zúčastňujú sa jej žiaci a profesori zo slovenských

školení a živote.

stredných škôl Srbska, Maďarska a Rumunska) a naše výskumné práce sú povšimnuté,

Na našej škole záujem o slovenský jazyk prejavujú aj žiaci z tried so srbskou

chválené a publikované.

vyučovacou rečou. Tento trend sa datuje od školského roku 2007/2008, ide pravda

Okrem spomínaného literárneho časopisu Sládkovič v rámci krúžku Sládkovič

o jednotlivcov a zvláštne na tom je, že týchto žiakov učia žiaci Slováci – volontéri, tiež

pôsobí i recitačný krúžok. Aj v tejto oblasti naši žiaci dosahujú výnimočné výsledky. Zo

jednotlivci. Realizujú to po skončení vyučovacích hodín, je to neformálny spôsob výučby,

školskej, obecnej, okruhovej a pokrajinskej súťaže sa dostávajú aj na republikovú úroveň.
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Skúsenosti a vedomosti týchto žiakov pomáhajú v organizovaní príležitostných
programov na škole, žiaci sa zapájajú aj do organizácie manifestácií mimo školy, do práce

Resumé
Current state and perspectives of Slovak language in Grammer school in Bacsky Petrovec

ochotníckeho divadla atď.
Semináre, ktoré Slovenská republika organizuje pre žiakov a profesorov na
Slovensku, navštevujeme pravidelne. Sú to kvalitné semináre, ktoré v mnohom obohacujú
vedomostnú a jazykovú úroveň tunajších žiakov a profesorov. Tešilo by nás, keby ich bolo
viac, resp. keby sa hlavne z praktických dôvodov konali v našom prostredí za účasti
prednášateľov – odborníkov zo Slovenska.
Spolupráca Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Slovenska
umožňuje každoročne žiakom – víťazom na republikovej súťaži zo slovenského jazyka a ich
vedúcim niekoľkodňový pobyt na Slovensku. Taký pobyt nemôže vynahradiť ani jedno

Slovak language as a teaching language in this school exists from its foundation from 1919.
At this moment there are 309 students: 10 classes with Slovak teaching language and
4 classes with Serbian teaching language. Since English and Serbian words apparently
collide mutually, we try to save authentic Slovak language, we’ve been using audiovisual
aids, we’ve been publishing school magaziner Sládkovič, we’ve been organizing programs
and taking part in literature competitions. Not all the pupils have the same basic knowledge
in Slovak language, so the help of a lecturer or a volunteer student directly from the Slovak
Republic would be welcomed. We would appreciate if, for practical reasons, the seminars
for teachers could take place in our own region with lecturer experts from the Slovak
Republic. In the times of economic crisis it is difficult to talk about perspectives of Slovak
language in our country. We just can hope, it will not be a battle for pure maintenance of
Slovak language, sustainability of our community.

písané slovo, treba na Slovensku počuť živú rodnú reč, oboznámiť sa s minulosťou
Slovenska, jeho prírodnými krásami a pamätihodnosťami.
Práce našich talentovaných žiakov pravidelne zasielame na literárne súbehy u nás
a na Slovensku, dokonca i do Česka. Ide o súbehy, ktoré vypisuje Národnostná rada
slovenskej národnostnej menšiny, Slovenské vydavateľské centrum, mesačník pre literatúru
a kultúru Nový život, Literárny Kežmarok, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko, súbeh Jána Kollára a iné.
V čase hospodárskej krízy ťažko u nás hovoriť o perspektívach ktoréhokoľvek
jazyka národnostných spoločenstiev. Nemožno odhadnúť ani to, aká budúcnosť čaká
slovenčinu. Možno iba dúfať, že to nebude boj o holé zachovanie slovenčiny, udržateľnosť
našej komunity. Konkrétna pomoc, ktorú by sme dostali od vyslaných študentov alebo
lektorov zo Slovenska, by nám iste veľmi pomohla.
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ANDREJ KURIC

DEJ IN Y, SÚČ A SNÝ STAV A PERSPEKTÍVA
SLOV EN SKÉHO MENŠINOVÉHO ŠK OLSTVA
V CHORVÁTSKU
Andrej Kuric
Zväz Slovákov v Chorvátsku

Slovenská komunita v Chorvátsku systematicky nebudovala slovenské školstvo.

V slovenskej škole pracovali: Božena Verešova, Anka Jelinek, Štefan Šuster, Oľga

Výnimkou sú Slováci v Iloku, ktorí si už r. 1864 založili slovenskú cirkevnú (evanjelickú)

Verešova, Julia Parnická, Ružena Mudrochová, Adolf Marković, Savka Jovičić, Ján Vitéz,

školu. Dlhoročným učiteľom bol Jozef Maliak. Štátna škola v reči slovenskej bola v Iloku

Ondrej Kukučka, Ondrej Jakuš, Marka Zajacova-Pucovska, Elenka Micičová, Andrej

otvorená v r. 1922 a vyučovanie od prvej po štvrtú triedu bolo do roku 2003. V rokoch 1930

Badonsky, Andrej Kuric, Marka Dudašová, Vlado Miksad.

až 1945 v slovenskej škole bolo aj 120 žiakov. Boli to triedy s vyučovacím jazykom
slovenským. Od školského roku 2003/2004 sa aj v Iloku a na Radoši začalo vyučovanie

Slováci v Radoši zo začiatku školu nemali. Deti chodili do školy v Iloku. V roku

slovenského jazyka a kultúry, tzv. pestovanie slovenského jazyka a kultúry od prvej po

1947 bola na Radoši otvorená škola so slovenským vyučovacím jazykom od prvej po štvrtú

ôsmu triedu, model C. Slovenské deti majú v škole predmet evanjelické náboženstvo

triedu. Vyučovalo sa v súkromnej budove. Školská budova bola otvorená v roku 1954.

v slovenskom jazyku (Kuric, 2012, s. 41).

V slovenských triedach bolo aj 50 žiakov a pracovali dvaja slovenskí učitelia, lebo boli dve

170

kombinované slovenské oddelenia. V Radoši sú dnes iba traja žiaci. V Radoši bola otvorená

Československej republiky sa v miestnych školách zakladali československé oddelenia.

nová, moderná školská budova roku 2008.

Slovenské oddelenia fungovali iba sporadicky. V Jelisavci sa vyučovanie slovenského

Učitelia na Radoši: Marica, Oljgu Mockovu, Ondrej Jakuš (1948/1949 a 1950/1951),

jazyka začalo roku 1936. Existovalo jedno slovenské oddelenie s 20 žiakmi, učiteľom bol

Samuel Pucovsky (1949/1950 a 1951/1952), Juraj Demiter, Štefan Tir (1953/1954,

Andrija Kolembus. Roku 1937 malo slovenské oddelenie 28 žiakov. Neprejavil sa veľký

1954/1955, 1955/1956, 1958/1959), Ana Prodan, rod. Gierova, Pavel Žembery, Marija Zajac

záujem rodičov, aby poslali slovenské deti do slovenského oddelenia, a výučba zanikla.

Pucovsky (1959/1960 – 1963/1964), Jan Bako Radošan, Drahotina Kostolanji (1964/1965),

Učiteľ Andrej Jakuš, ktorý tu bol riaditeľom školy v roku 1955, sa znovu snažil otvoriť

Vladimir Dudok (1967/1968, 1968/1969, 1969/1970), Andrej Bađonski (1970/1971,

slovenské oddelenie. V roku 1955 sa slovenský jazyk znovu začal vyučovať v prvých

1971/1972, 1972/1973), Elenka Micić (1970/1971), Ana Mučaji, Ana Dinga (1973/1974,

ročníkoch. Učiteľkami boli Suzana Andrašek a Anka Brnjak z Báčskeho Petrovca, ktoré sa

1974/1975, 1975/1976), Jan Dudok (1977/1978), Andrej Kuric (1978/1979), Jozef Sabo

tu aj vydali. Žiaľbohu, znova prišlo k prerušeniu a v školskom roku 1973/1974 sa opäť

1979/1980), Marija Dudaš (1990/1991), Lidija Šimon (1991, 1992). Počas vojny 1993 –

začala výučba slovenského jazyka, no teraz iba pestovanie slovenského jazyka. Dnes

1996 vyučoval učiteľ Andrej Bađonski z Iloka. Od roku 1996 do 2003 Lidija Šimon.

v jelisavskej základnej škole vyučovanie slovenského jazyka navštevuje 116 žiakov.

V rokoch 2002 – 2005 Boženka Dasović a od r. 2006 dodnes Marija Dudaš.

Učitelia: Andrija Kolembus, Suzana Andrašek, Anka Brnjak, Andrija Kuric, Adam
Pastva, Vlado Miksad, Margita Žagarová, Ružica Vinčaková, Branka Kanđerová.

V roku 1912 si zriadili slovenskú školu v Soľanoch. V roku 1931 v tejto osade mali
jedno školské oddelenie s 35 žiakmi a s jedným slovenským učiteľom Andrejom Kozom.

Ani deti z Markovca sa neučili zo začiatku po slovensky. Prvé vyučovanie

Slovenské oddelenie bolo zatvorené 25. októbra 1934. Príčinou bol malý počet žiakov (zbog

v slovenskom jazyku sa začalo až v školskom roku 1935/1936. Učiteľom sa stal Andrej

pomanjkanja upisane djece, Spomenica škole Soljani). V tomto období v obci existovala aj

Koza. Úradne bolo slovenské menšinové oddelenie otvorené 5. marca 1937 rozhodnutím

slovenská čitáreň. V roku 1939 boli slovenské deti začlenené do štátnej chorvátskej školy.

Ministerstva školstva 25. januára 1937. Politické pomery už neboli také priaznivé. Sedliacka

Po vlasteneckej vojne sa založila Matica slovenská v Soľanoch a jej členovia si žiadali aj

stránka Stjepana Radiča sa na slovenskú školu v Markovci nepozerala so sympatiou. Učiteľ

vyučovanie, pestovanie slovenského jazyka v škole. V školskom roku 1995/1996 bol pokus

Andrej Koza bol veľmi dobrý učiteľ, no pretože bol evanjelik, neprajníkom slovenskej školy

obnoviť vyučovanie slovenského jazyka, ale po roku sa pre nedostatok slovenských

v Markovci aj to poslúžilo, aby diskreditovali učiteľa Kozu. (Hoci manželka učiteľa Kozu

učiteľov, pre nezáujem detí a rodičov vyučovanie zrušilo. Roku 2003 sa znovu zaviedlo

bola katolíčka zo Soľan, Katica Domačinovič. Potvrdili nám to žiaci učiteľa Kozu, Slavko

pestovanie slovenského jazyka a kultúry. Dnes je v ZŠ Josipa Kozarca 18 žiakov od prvej po

Hohoš a iní.) V školskom roku 1937/1938 bolo v škole úradne otvorené slovenské

ôsmu triedu, ktorí sa učia slovenský jazyk.

oddelenie. Učiteľ Koza sklamaný odišiel z Markovca a slovenská škola zanikla v r. 1941.

Učitelia: Andrej Koza (1932 – 1934), Sanja Pekar, Marija Okanovič, Nataša
Kovanovič, Vlatko Miksad.

Fakultatívne vyučovanie slovenčiny, tzv. pestovanie slovenského jazyka a kultúry, sa
obnovilo až v školskom roku 1975/1976. V súčasnej dobe sa slovenčina vyučuje len
v nižších ročníkoch – v 1. až 4. triede. Deti z Markovca vyšších ročníkov – 5. až 8. triedy šli

V obciach strednej Slavónie v slovenských osadách nevznikali školy s vyučovacím
jazykom slovenským. Až v tridsiatych rokoch minulého storočia s podporou
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do ZŠ Dore Pejačevića v Našiciach a od roku 2004 navštevujú novú školu kráľa Zvonimira
v Našiciach. Dnes v ZŠ kráľa Tomislava slovenský jazyk navštevuje 131 žiakov.

Učitelia: Andrej Koza, Vladko Miksád, Margita Žagarová, Anka ŽagarovaMaroševičová.

slovenskej národnosti, Matica slovenská Međurič, Zväz Slovákov v Chorvátsku a osvetový
poradca pre slovenský jazyk zaslali žiadosť Ministerstvu vzdelávania, vedy a športu
Chorvátska, aby sa v Međuriči (v ZŠ v Banovej Jaruge) začal vyučovať slovenský jazyk

V Lipovľanoch sa roku 1932 zaviedlo doplňovacie oddelenie na vyučovanie

(pestovanie slovenského jazyka a kultúry, model C). Ministerstvo to schválilo a od októbra

slovenčiny a češtiny. Slováci dostali slovenského učiteľa až roku 1935. Bol to Pavol Hegyi.

školského roka 2006/2007 sa v Banovej Jaruge (Međuriči) vyučuje slovenský jazyk. Dnes sa

Slovenský jazyk vyučoval do roku 1937. Roku 1939 sa „československá“ škola pretvorila na

v Međuriči slovenský jazyk učí 7 žiakov. Učitelia: Željka Uzel, Zdenka Kyselicová, Željka

paralelnú štátnu školu so slovenským a českým vyučovacím jazykom, keď na škole vzniklo

Biro, Jelena Dejanovič.

československé oddelenie. V Lipovľanoch učitelia a učiteľky vykonali krásnu prácu na
kultúrno-osvetovom poli. Táto kultúrno-osvetová činnosť bola vtedajším režimom roku

V Milevciach slovenské deti chodili do chorvátskej školy. V roku 1934, keď

1941 zrušená. „Československá“ škola bola zakázaná. Po 2. svetovej vojne r. 1946 bolo

v Milevciach bolo prihlásených 350 Slovákov, Slováci si svojpomocne vybudovali školskú

vyučovanie obnovené a v slovenskej reči sa vyučovalo do roku 1957. Učiteľkami boli

budovu. Vyučovanie však bolo po chorvátsky. Nesplnila sa nádej Slovákov, aby sa

Ľudmila Schejbalová, Štefánia Chytilová, Terézia Žilaji a Andrej Jakuš.

v Milevciach vyučovalo po slovensky. Aby predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny

V školskom roku 2006/2007 rodičia slovenskej národnosti, Matica slovenská

v Milevciach vedeli čítať po slovensky, aby vedeli čítať články v našom časopise Prameň,

Lipovľany, Zväz Slovákov v Chorvátsku a osvetový poradca pre slovenský jazyk zaslali

aby ich deti aj oni vedeli trochu o Slovensku a našej národnostnej menšine, Zväz Slovákov

žiadosť Ministerstvu vzdelávania, vedy a športu Chorvátska, aby sa v Lipovľanoch znovu

organizuje cez zimné prázdniny antiasimilačný program, ktorý vedie učiteľ a predseda

začal vyučovať slovenský jazyk (pestovanie slovenského jazyka a kultúry, model C).

Zväzu Slovákov Andrej Kuric. Slováci v Milevciach od tých najmladších po tých najstarších

Ministerstvo žiadosť schválilo a od októbra 2006 sa v Lipovľanoch v ZŠ Josipa Kozarca

sa zapájali do tohto projektu a učili sa čítať, písať po slovensky, naučili sa aj niečo zo

znovu vyučuje slovenský jazyk. Dnes v ZŠ v Lipovľanoch slovenský jazyk navštevuje iba

slovenských dejín a o dejinách Slovákov doma i v zahraničí. Projekt financoval ÚSŽZ.

6 žiakov.

Tento projekt sa uskutočnil aj v slovenskej osade Zokov Gaj. Od roku 2007/2008 v ZŠ Nova

Učitelia: Pavol Hegyi, Ľudmila Schejbalová, Štefánia Chytilová, Terézia Žilaji
a Andrej Jakuš, Željka Biro, Dalia Bakrija, Ana Cader, Ivana Ptičar, Jelena Dejanovič.

Bukovica (Miľovce) pestuje sa slovenský jazyk a dnes v Míľovciach máme 18 žiakov.
Učitelia: Eva Turza, Maja Nemet, Zdenka Kyselicová.
Aj v Zdenciach (Zokov Gaj) sa pestuje slovenský jazyk od roku 2008/2009 a dnes sa

Začiatky vyučovania slovenského jazyka ako pestovania slovenského jazyka

slovenský jazyk učí 22 žiakov. Učitelia: Eva Turza, Mana Nemet, Zdenka Kyselicová.

a kultúry v Josipovci Punitovačkom sa viažu na školský rok 1977/1978. Dnes je tu
86 žiakov. Ku ZŠ v Josipovci patrí aj obvodná škola v Jurjevci, kde je 13 žiakov. Učitelia:
Pavol Kvasnovski, Mišo Vavra, Josip Kvasnovski.

V Osijeku sa od roku 1997 pod vedením Anny Žagarovej, Margity Žagarovej
a Andreja Kurica organizovali kurzy slovenského jazyka pre členov Matice slovenskej.
V školskom roku 2007/2008 v Osijeku v ZŠ Vladimir Becič a v ZŠ Višnjevac vo Višnjevci

V Međuriči nebolo slovenskej školy a deti od príchodu Slovákov do Međuriča do
roku 2006 sa neučili v škole slovenský jazyk. V školskom roku 2006/2007 rodičia
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začala výučba slovenského jazyka. Dnes sa v ZŠ V. Becič slovenský jazyk učia 6 žiaci
a v ZŠ Višnjevac 12 žiaci. Učiteľ: Vlatko Miksad.

národnostná menšina dostala znovu školského poradcu, profesora Andreja Kurica, ktorý
V školskom roku 2011/2012 sa aj v ZŠ v Jakšiči začalo s výučbou slovenského
jazyka, model C. Slovenský jazyk sa učia 25 žiaci. Učitelia: Pavo Treger, Josipa Zebič, Pavo
Treger.

radí, koordinuje a pomáha učiteľom v práci a výučbe slovenského jazyka.
Treba pripomenúť, že sa vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, pestovanie
slovenského jazyka uskutočňovalo iba v základných školách (model C dve alebo tri hodiny

Kurzy slovenského jazyka organizuje aj MS Rijeka v Rijeke v pod vedením
profesorky Anny Landekovej.

v týždni). V rokoch 2005 a 2006 boli pokusy zaviesť vyučovanie slovenského jazyka aj na
stredných školách v Iloku a v Našiciach. Urobili sme ankety v ôsmych triedach ZŠ, aby sme
videli, či žiaci majú záujem učiť sa slovenský jazyk aj na strednej škole. Istotne, že sme

Aby ste mali aký-taký obraz o vyučovaní slovenského jazyka, ktorý sa vyučuje
podľa modelu C, dáme vám správy o žiakoch, ktorí sa učia slovenský jazyk.

niečo neurobili dobre. Nebola synchronizovaná spolupráca spoločensko-politických
aktivistov Slovákov na tomto projekte v týchto osadách a projekt zlyhal. No koncom

V školskom roku 2006/2007 sme mali 505 žiakov, ktorí sa učili slovenský jazyk

školského roku 2013 z iniciatívy MS Jakšič, poradcu pre slovenský jazyk, a riaditeľa

a kultúru. Vyučovanie prebiehalo v 7 školách. V školskom roku 2007/2008 sme mali 506

gymnázia v Požege sa začalo pracovať na projekte slovenský jazyk na strednej škole. Týmto

žiakov, ktorí sa učili slovenský jazyk a kultúru. Vyučovanie prebiehalo v 10 školách.

projektom sa začali zaoberať i MS Ilok a predstavitelia mestského výboru pre slovenskú

V školskom roku 2008/2009 sme mali 537 žiakov v 11 školách. V školskom roku 2009/2010

národnostnú menšinu mesta Ilok. Výsledkom je, že poradca pre slovenský jazyk Andrej

sme mali 528 žiakov v 12 školách. V školskom roku 2010/2011 sme v modeli C mali 525

Kuric pripravil plán a program výučby slovenského jazyka a literatúry pre stredné školy

žiakov v 13 školách. V školskom roku 2011/2012 slovenský jazyk a literatúru, model C,

v Chorvátsku a Ministerstvo školstva Chorvátska v školskom roku 2013/2014 schválilo

navštevovalo 530 žiakov v 15 školách. V školskom roku 2012/2013 sa slovenský jazyk

tento plán a program. S vyučovaním slovenského jazyka a literatúry sa začalo na jeseň 2013.

a literatúru, model C učilo 518 žiakov v 15 školách, od ktorých sú tri vysunuté školské

V Iloku sa prihlásilo 16 stredoškolákov a v Jakšiči 25, ktorí sa učia slovenský jazyk

oddiely.

a literatúru. Je to naozaj historická udalosť pre slovenskú národnostnú menšinu

Dnes slovenský jazyk vyučujú: Branka Kandžerová v Jelisavci, Anna Žagarová

v Chorvátsku. Už sa začalo pracovať i na učebniciach slovenského jazyka a literatúry pre

v Markovciach a v Našiciach, Josip Kvasnovski v Josipovci a Jurjevci, Mária Pejaková

stredné školy v Chorvátsku.

a Vlatko Miksád v Iloku, na Radoši a v Soľanoch, v Osijeku Vlatko Miksad, vo Višnjevci

Čo sa týka učebníc, môžeme povedať, že už od roku 1864 učitelia pre slovenskú cirkevnú

tiež Vlatko Miksad. Zdenka Kyselicová, Jelena Dejanovič v Banovej Jaruge (Međurič)

školu v Iloku zaobstarávali učebnice z Vojvodiny. Báčsky evanjelický seniorát vydával

a Lipovľanoch, Zdenka Kyselicová v Míľovciach, Zdencoch, a v Jakšiči Pavol Treger.

slovenské učebnice pre slovenské evanjelické školy a učitelia v Iloku ich používali na

Učitelia pestujú slovenskú reč a krásnu literatúru a vštepujú do sŕdc žiakom lásku

vyučovanie. Jozef Maliak zostavil a vydal dva zošity Rečňovaniek, ktoré sa tiež používali

k materinskej reči.

v slovenskej škole v Iloku.

Treba zdôrazniť, že v školskom roku 1995/1996 za školského poradcu bola

Od roku 1922, keď bola otvorená štátna škola v reči slovenskej, ktorá mala

vymenovaná Margita Žagarová, ktorá pracovala ako poradca do roku 1997. Od roku 1997

predpísané učebné osnovy, slovenskí žiaci a učitelia používali učebnice a čítanky pre školy

do roku 2005 sme nemali poradcu pre slovenský jazyk. V školskom roku 2005/2006 naša

s vyučovacím jazykom slovenským z Vojvodiny, z Báčskeho Petrovca. Slovenské učebnice
z Vojvodiny ilockí žiaci používali až do roku 1997. Aj pre pestovanie slovenského jazyka
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a kultúry od 5. po 8. triedu sa používali učebnice z Vojvodiny. Od roku 1992 žiaci a učitelia

a kultúrnych stykov Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky na Filozofickej fakulte

používajú knihy zo Slovenska, ktoré povolilo Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu

Univerzity v Záhrebe v školskom roku 1995/1996 bol otvorený lektorát slovenského jazyka.

Chorvátskej republiky. Boli to učebnice a čítanky slovenského jazyka, ktoré používali žiaci

Úlohou lektorátu bolo predovšetkým prednášanie slovenského jazyka chorvátskym

na Slovensku na základných školách. Nákup učebníc financovalo ministerstvo školstva

študentom – filológom. No nezastalo pritom. Vďaka diplomatickej aktivite slovenského

Chorvátska. Od roku 2003 sa vo všetkých základných školách v Chorvátsku slovenčina

veľvyslanca v Záhrebe prof. PhDr. Matúša Kučeru, DrSc., ako aj podpore veľvyslanca

vyučuje ako tzv. pestovanie slovenského jazyka a kultúry, model C, tri hodiny v týždni,

Chorvátskej republiky na Slovensku Prof. Dr. sci. Dura Deželića najvyššie nadriadené

a používajú sa knihy zo Slovenska.

chorvátske školské orgány štúdium slovakistiky schválili, a tak sa medzi vysokoškolskými

Roku 2006 učitelia slovenského jazyka a poradca pre slovensky jazyk Andrej Kuric

študijnými odbormi zahlásenými na školský rok 1997/1998 v dennej tlači z 26. mája 2007

navrhli vypracovanie vlastných učebníc pre slovenský jazyk a kultúru, model C, za pomoci

nachádza aj štúdium slovenského jazyka a literatúry. V januári 1997 na Rektoráte Univerzity

odborníkov z Vojvodiny (Zoroslav Spevák, Michal Týr). Začiatkom roku 2007 sa začalo

J. J. Strossmayera v Osijecku rektor Prof Dr. sci. Josip Planinić prijal slovenských

pracovať na učebniciach 1 – 3, 4 – 6, 7 – 8 a na gramatike od piatej po ôsmu triedu.

predstaviteľov, prof. PhDr. Matúša Kučeru, DrSc., veľvyslanca SR v Záhrebe a Josipa

Financovanie tohto projektu podporilo Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu Chorvátska

Kvasnovského, predsedu Matice slovenskej v Chorvátsku, na rokovanie vo veci založenia

a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy. Učebnice boli vypracované podľa

lektorátu slovenského jazyka pri Pedagogickej fakulte na Univerzite J. J. Strossmayera

plánu a programu pre slovenský jazyk a kultúru, model C. Na učebniciach ešte

v Osijeku. Rokovania mali pozitívne ozveny a už na jeseň 1998 na Pedagogickej fakulte

spolupracovali: Josip Kvasnovski, Anna Maroševič, Branka Kandžera, Valentina Kuric, Eva

v Osijeku sa stal slovenský jazyk a literatúra voliteľným predmetom. V školskom roku

Tibenská, Andrej Kuric. Od školského roku 2008/2009 žiaci, ktorí sa učia slovenský jazyk

1997/1998 na fakulte prednášala prof. Anna Žagarová študentom slovenský jazyk

a kultúru model C od prvej po ôsmu triedu, sa učia podľa nových učebníc, ktoré sú aj

a literatúru. Na prednášky slovenského jazyka a literatúry chodilo každý rok viac ako 30

v Katalógu MVVaŠ. V roku 2010 a 2011 z iniciatívy poradcu pre slovenský jazyk sme sa

študentov. Od roku 2000 prednáša na Pedagogickej fakulte v Osijeku slovenský jazyk

rozhodli pre žiakov urobiť pracovné listy a pre učiteľov metodiky. Na ich príprave

a literatúru prof. Margita Žagarová. V školskom roku 2002/2003 v Osijeku boli poslucháčmi

pracovali: Josip Kvasnovski, Andrej Kuric, Anna Sukubová a Štefánia Chovancová.

slovenskej literatúry asi 90 študenti a učili sa slovenský jazyk. Žiaľbohu, prechodom na

Od roku 1993 žiaci, ktorí sa učia slovenský jazyk, majú prehliadku literárno-

bolonský systém v školskom roku 2005/2006 a pre nepripravenosť profesorov slovenský

recitačnú, ktorej cieľom je pestovanie materinskej reči, krásy umeleckého slova a pokus

jazyk ako voliteľný predmet zanikol. No predseda Zväzu Slovákov, veľvyslanec SR

o vlastný literárny prejav. Tieto literárne, recitačné prehliadky sa pravidelne uskutočňujú.

v Chorvátsku Ján Baňás, Andrej Kuric, Branka Baksová, Margita Žagarová odišli na

Prvá bola v Markovci v roku 1993 a 21. prehliadka bola tohto roku v Míľovciach.

Pedagogickú fakultu v Osijeku a rozprávali sa s predstaviteľmi Dekanátu Pedagogickej

V roku 2000 členovia MS Ilok navrhli, aby sa zorganizovala prehliadka

fakulty o tom, aby slovenský jazyk ako voliteľný predmet znovu bol k dispozícii študentom.

dramatických krúžkov žiakov slovenských tried. Prvá prehliadka sa konala 13. mája 2000

Pokúsili sme sa ešte niekoľkokrát oživiť túto prácu na PF v Osijeku, no žiaľ, nepodarilo sa

v Iloku, druhá tiež v Iloku v roku 2001.

(Kuric, 2012, s. 51).

Veľký význam pre slovenskú národnostnú menšinu má aj otvorenie Katedry

Úlohou Zväzu Slovákov, Slovenského kultúrneho centra, Matíc slovenských

slovakistiky na Univerzite v Záhrebe. V rámci úspešne sa rozvíjajúcich hospodárskych

a poradcu pre slovenský jazyk je pracovať na tom, aby sa otvorili materské škôlky
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v slovenských osadách, aby sa do Iloku vrátila výučba v slovenskej reči, aspoň model B, na
stredných školách v Osijeku a v Našiciach uskutočniť vyučovanie slovenského jazyka. Je to
veľká úloha, no stojí to zato. Podporu máme v politike Chorvátskej republiky, ako aj
Slovenskej republiky, lenže všetko záleží od nás samých, ako sa budeme angažovať
a usilovať vysvetliť rodičom a žiakom, že len živá reč zastavuje asimiláciu.
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M. PACHEROVÁ – A. SUŠKOVÁ

ŠPECI FIKÁ V ÝUČBY SLOVE NČINY
AK O M ATERINSKÉHO JAZYKA V K ONTE XTE
EK ONOMICKEJ MIGR AČN EJ VLNY V ÍRSKU
Mária Pacherová – Alena Sušková
Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku

Vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004 so sebou priniesol vznik nových

Je prirodzenou tendenciou pracujúcich migrantov zo všetkých krajín vytvárať si na

komunít migrujúcich pracovníkov v zahraničí. Po úvodnej vlne migrácie mladej generácie,

mieste nového pôsobenia zoskupenia kopírujúce sociálne väzby z domoviny. Nárast počtu

ktorej motiváciou bola najmä túžba po poznaní nového, došlo k zmene motivácie a čím

rodín v komunitách logicky vyústil do hľadania kolektívneho riešenia problematiky

ďalej tým viac sa motívom odchodu stali ekonomické dôvody. Toto so sebou prinieslo

spojeného so záväzkami zákonných zástupcov maloletých detí v oblasti ich vzdelávania.

zmenu vo vekovej štruktúre migrantov. Čoraz častejšie odchádzali do zahraničia celé

Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku (ďalej len Vzdelávacie centrum) vzniklo

rodiny aj s deťmi v školopovinnom veku. Okrem sociálneho zabezpečenia rodiny v novom

ako odpoveď na potreby početnej slovenskej komunity v Dubline necelé tri roky po vstupe

bydlisku vyvstala tejto skupine migrantov aj povinnosť zabezpečiť povinnú školskú

Slovenska do Európskej únie. Ďalší dynamický rozvoj komunity Slovákov v rámci Írska so

dochádzku deťom nielen v zmysle zákonov hostiteľskej krajiny, ale rovnako aj v zmysle

sebou do dvoch rokov priniesol aj potrebu otvorenia novej pobočky v 260 km vzdialenom

platných zákonných ustanovení Slovenskej republiky.

Corku a v súčasnosti realizujeme rovnaký projekt aj v Limericku, ktorý je vzdialený
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ďalších 100 km od Corku. V budúcnosti zvažujeme realizáciu projektu aj na opačnom

na spolupráci s rodinou. Stále však možno čerpať zo skutočnosti, že žiaci majú už

pobreží v Galway a tiež i v severnej časti ostrova v okolí Belfastu.

vybudované návyky z minulosti a slovenčina je aj naďalej ich primárnym komunikačným

Od svojho vzniku prešlo Vzdelávacie centrum rôznymi fázami vývoja. Od

jazykom.

počiatočného počtu dvanástich detí a štyroch pedagógov až po súčasných cca 70 detí a 16

V úplne inej pozícii sa nachádza pedagóg vyučujúci dieťa, ktoré bolo do systému

pedagógov. Radi by sme poznamenali, že všetci naši pedagógovia majú relevantné

zaradené po absolvovaní predškolskej výchovy vedenej v jazyku hostiteľskej krajiny. Aj za

pedagogické vzdelanie a poväčšine aj prax na území Slovenskej republiky.

predpokladu, že je dieťa vychovávané v rodine, v ktorej je komunikačným jazykom aj

Základným poslaním Vzdelávacieho centra bolo a je poskytovanie doplnkového

naďalej materinský jazyk rodičov, avšak väčšinu času počas dňa trávi s rovesníkmi

vzdelávania v materinskom jazyku deťom migrujúcich občanov Slovenskej republiky na

v predškolskom zariadení, kde komunikácia prebieha v inom jazyku, dieťa logicky

území Írska. Svojou činnosťou sa snažíme uľahčiť situáciu rodičom pri príprave detí na

uprednostňuje viac využívanú slovnú zásobu aj vo zvyšnom čase, mimo prostredia

rozdielové skúšky, ktoré sú deti povinné vykonávať na svojich pôvodných (domovských)

predškolského zariadenia. Materinský jazyk sa tým dostáva do pozície menej používaného

školách na území Slovenskej republiky v zmysle platného zákona o vzdelávaní. Ďalšou

jazyka, čím dochádza k jeho podvedomému potláčaniu. V Írsku je situácia o to zložitejšia,

našou snahou je minimalizovať psychickú záťaž detí, ktorú takéto preskúšanie v neznámom

že školská dochádzka je umožnená od štyroch rokov dieťaťa v takzvaných junior schools.

prostredí nevyhnutne prináša.

Aj keď je táto dochádzka pred šiestym rokom veku dieťaťa nepovinná, vzhľadom na vysoké

Okrem základnej, akademickej funkcie plní Vzdelávacie centrum i funkciu

náklady na predškolskú výchovu, ktorá je v Írsku majoritne záležitosťou súkromného

spoločenskú. Vytvára podmienky na oboznámenie sa detí s národnými tradíciami,

sektora, viac než 90 % rodičov túto možnosť využíva. Päťročné deti tak už nielenže poznajú

podmienky na udržiavanie kultúrneho dedičstva a národného povedomia.

abecedu, ale vedia tiež čítať primerané texty, písať tlačeným písmom jednoduché vety,

Tak ako prešlo Vzdelávacie centrum rôznymi organizačnými zmenami počas svojho

samozrejme, v anglickom jazyku. Okrem iného sú oboznamované aj so základmi írčiny,

vývoja, tak sa aj dynamicky menila samotná podstata výučby, reflektujúc aktuálne potreby

ktorá je druhým plnohodnotným úradným jazykom krajiny a jej výučba na školách je

našich žiakov. Vyplýva to z podstaty demografického vývoja. Kým v úvodnej fáze jadro

povinná. Výnimku tvorí len skupina žiakov, ktorí začali školskú dochádzku v Írsku po

našich študentov tvorili žiaci 2. stupňa, v súčasnosti sa majoritou stali žiaci nižších ročníkov.

dvanástom roku. V tejto situácii musí pedagóg zvoliť metódu výučby slovenského jazyka

V praxi toto znamená, že kým v roku 2008 úlohou našich pedagógov bolo udržiavať

tak, aby nedošlo k narušeniu alebo potlačeniu už získaných vedomostí z angličtiny.

a rozširovať už zakorenené návyky, vedomosti a poznatky, ktoré naši žiaci nadobudli počas

Podstatou vyučovacieho procesu je nutnosť spoznať individualitu každého jedného žiaka,

ich predošlej školskej dochádzky na území Slovenskej republiky, dnes je situácia

posúdiť jeho schopnosti a možnosti a na základe toho aplikovať primerané zmeny

diametrálne odlišná. Každým školským rokom nám pribúdajú deti, ktoré s rodinou

v metodike výučby. Učiteľ je dennodenne konfrontovaný so skutočnosťou, že žiaci aplikujú

migrovali v útlom veku alebo sa na území Írska už narodili. Je samozrejmé, že iný prístup

anglickú ortografiu na slovenskú výslovnosť (havko – havco). Diakritické znamienka

volí pedagóg pri práci so žiakmi, ktorí majú jazykové schopnosti plne rozvinuté a ich slovná

nahrádzajú hláskami (haluška – halushka). Rovnako majú deti problém s medzijazykovými

zásoba je dostatočná. Tu je možné aplikovať väčšinu poznatkov z bežnej učiteľskej praxe

rozdielmi vo vetách typu: „Koľko máš rokov?“ – odpoveď: „Ja som šesť.“ Jedným z ďalších

z územia Slovenskej republiky, avšak s tým rozdielom, že časová dotácia na výklad učiva

problémov je aj písanie písaného písma, konkrétne spájanie hlások v slove, ktoré je

žiakom je značne znížená a proces upevnenia a prehĺbenia vedomostí tak zostáva viac-menej

v angličtine iné ako v slovenčine. Vzhľadom na kompatibilitu vzdelávacích systémov
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Slovenskej republiky a Írskej republiky by sme teoreticky v prípade mladšieho školského

rozsah skúšok a stanovenie presných pravidiel s ohľadom na reálne možnosti detí dočasne si

veku nemuseli venovať pozornosť výučbe napríklad prvouky, resp. prírodovedy. Uvedené

plniacich povinnú školskú dochádzku na školách v zahraničí. No a hlavne na vytvorenie

predmety sú dostatočne zastúpené vo vyučovacom procese v írskych školách, avšak učiteľ

podmienok vykonávať uvedené skúšky s využitím technických možností 21. storočia.

musí dieťaťu vysvetliť určité rozdiely. Napríklad to, že je v poriadku, ak sa v Írsku týždeň

Počas uplynulých rokov sme sa niekoľkokrát v snahe o riešenie situácie obrátili na

začína nedeľou, ale v teste na slovenskej škole je správnou odpoveďou pondelok. Rovnako

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, avšak bez viditeľného

aj na otázku, ktorý deň je prvým jarným dňom, existujú dve správne odpovede – v Írsku je

výsledku. Aj napriek tomu naďalej veríme, že ak je skutočným záujmom nášho štátu

to 1. február, zatiaľ čo na Slovensku je to 21. marec.

vytvárať podmienky a motiváciu pre návrat migrantov a najmä ich detí, ktoré by

V podmienkach Vzdelávacieho centra sme vytvorili priestor pre pokrytie potrieb aj

v budúcnosti jednoznačne boli so svojimi odlišnými skúsenosťami a vedomosťami prínosom

detí zo zmiešaných manželstiev, kde je slovenčina materinským jazykom len jedného

pre Slovensko, tak že sa nám v tomto prípade podarí vytvoriť kvalitný dialóg, ktorý povedie

z rodičov dieťaťa. Podstatou rozvoja znalosti slovenského jazyka je v tomto prípade najmä

k uspokojivému riešeniu.

vytvorenie a udržanie sociálnych väzieb dieťaťa s externou rodinou (starí rodičia, bratranci,
sesternice, strýkovia a tety). Samozrejme, že rodičia, ktorí si želajú, aby ich dieťa bolo
bilingválne, vytvárajú vhodné podmienky najmä vo vnútri rodiny. Avšak v procese výučby
a osvojovania si vedomostí má komunikácia s rovesníkmi nenahraditeľnú rolu.
V závere by sme radi poznamenali, že Vzdelávacie centrum pre slovenské deti
v Írsku je riadne zriadenou neziskovou organizáciou podľa platnej legislatívy v Írskej
republike. Jeho prevádzka je financovaná zo stanovených príspevkov našich klientov a je
dotovaná prostredníctvom dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Všetci zamestnanci bez výnimky poskytujú svoj čas, vedomosti a prácu v prospech
komunity na báze dobrovoľníctva. Táto situácia je však z dlhodobého hľadiska
neudržateľná. Naším cieľom je vytvoriť koncepciu riešenia situácie, ktorú prináša zákonom
stanovené povinné absolvovanie rozdielových skúšok počas plnenia povinnej školskej
dochádzky počas pobytu dieťaťa v zahraničí. Snažíme sa o zmiernenie, poprípade úplné
odstránenie stresu z týchto skúšok, pretože toto prináša demotiváciu pri ďalšom štúdiu
našich detí. Samozrejme, že chápeme potrebu zákonne stanovené skúšky vykonávať a bolo
by veľmi krátkozrakým žiadať ich úplné zrušenie. Toto riešenie by v konečnom dôsledku
poškodilo samotné deti, a to najmä s dopadom na postupné spretŕhanie širších rodinných
väzieb v budúcnosti, čo by v krajnom prípade mohlo viesť k sociálnej izolácii a vzniku
psychických porúch u dospelého jedinca. Skôr máme záujem o zjednotenie požiadaviek na
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Resumé
The specifics of teaching Slovak as a mother tongue in the context of economic migration
wave in Ireland
Education Centre for Slovak Children in Ireland was originally set up as a community
project to serve the members of Slovak community in Ireland. The purpose of the Centre is
to prepare students for the final exams undertaken at the end of each school year in order to
comply with the Slovak legislation. Work with the children attending the Education Centre
for Slovak Children in Ireland is very challenging as we deal with the extremely gifted
children. Dealing with them involves many specifics in approach towards the education
process, leading the class etc. It is understandable that we face a lot of challenges associated
with the teaching in such environment including funding issues etc. We believe that with the
help of Ministry of Education in Slovakia and Ireland we will resolve arisen issues which
will lead to satisfactory resolution in establishing the Centre and its role within the education
system in the Republic of Ireland.

3

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry
a výučba slovenčiny na univerzitách
v zahraničí

Ťažiskom tretieho bloku zborníka je prezentácia lektorátov slovenského jazyka a kultúry a výučba
slovenčiny na univerzitách v zahraničí v historickom prehľade, no najmä s dôrazom na analýzu
súčasného stavu slovakistiky na univerzitách v zahraničí.
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M. SLOBODA – M. NÁBĚLKOVÁ

STAV A PE RSPEKTÍV Y V YUČOVANIA SLOVENČINY
NA KARLOVEJ UNIVERZITE V PR AHE
Marián Sloboda – Mira Nábělková
Univerzita Karlova v Prahe

Tento príspevok sa venuje vyučovaniu slovenského jazyka a jazykovedy na

podiel literárny vedec a diplomat Rudolf Chmel, ktorý sa stal vedúcim Kabinetu. Zároveň

Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (FF UK). Zameriava sa na tri okolnosti,

sa otvoril päťročný magisterský odbor slovakistika, čo znamenalo – rok po rozpade Česko-

ktoré zásadne vplývajú na súčasnú podobu tohto vyučovania a zrejme ovplyvnia i jeho

Slovenska – historicky vôbec prvú možnosť študovať v českých krajinách slovakistiku ako

budúcnosť: 1. inštitucionálny rámec výučby slovenčiny, 2. špecifikum českého aj konkrétne

univerzitný odbor. Neznamená to však, že by sa slovenčina na FF UK nevyučovala

pražského prostredia a 3. charakteristiku a počty uchádzačov a študentov slovenčiny.

v nejakom rozsahu aj predtým. Vyučovala sa v rámci bohemistiky (čiže predovšetkým pre
študentov s českým materinským jazykom) a v rámci prekladateľstva a tlmočníctva (pre

Inštitucionálny rámec

študentov so slovenským materinským jazykom). Na výučbe sa v priebehu rokov podieľali

Pre výučbu slovenčiny na FF UK v Prahe bol prelomový rok 1994. V tomto roku

najmä Viera Budovičová, Oľga Schulzová, ale i Alexander Stich či Ladislav Špaček. Odbor

vznikol v rámci vtedajšej Katedry slavistiky Kabinet slovakistiky, na čom mal významný

slovakistika, koncepciu ktorého vypracoval literárny vedec Ludvík Patera, bol od začiatku
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na rozdiel od iných filologických odborov trojzložkový – popri jazyku a literatúre tu mala

Študenti si volia jeden jazyk ako hlavný a ďalší zo zvyšných dvoch majú povinne ako

rovnocenné miesto história. Slovenský jazyk vyučovala do roku 1999 Oľga Schulzová,

dvojhodinový štvorsemestrálny kurz.

odvtedy Mira Nábělková (podrobnejšie Nábělková – Pátková, 2006, s. 9 – 27).

Na výučbe slovakistickej časti odboru sa podieľajú Jana Pátková, Rudolf Chmel

V akademickom roku 2001/2002 bola slovakistika nakrátko otvorená v rámci odboru

(literárnovedné predmety), Marek Junek a Robert Pejša (historickovedné predmety). M.

slavistika ve specializacích. K významnej inštitucionálnej zmene však došlo v roku

Junek je v súčasnosti vedúcim katedry. Jazykovú zložku zabezpečuje od otvorenia

2007/2008, keď sa otvoril novo akreditovaný bakalársky odbor stredoeurópske štúdiá

bakalárskeho odboru Mira Nábělková a pred otvorením magisterského odboru bol prijatý

a slovakistika bola zapustená do jeho rámca. Samostatný odbor slovakistika zostal len na

Marián Sloboda. Slovenský jazyk teda vyučujú dvaja interní pracovníci fakulty – lektora

doštudovanie (noví študenti sa od toho roku neprijímajú). Zmena, ktorú predstavovalo

vyslaného zo Slovenska na základe dohody pražská slovakistika nemá.

otvorenie stredoeurópskych štúdií, bola súčasťou rozsiahlejšej transformácie slavistického

Pred tým, než opíšeme špecifiká výučby slovenčiny na FF UK, treba sa ešte krátko

štúdia z filologického štúdia na areálové (presnejšie „kváziareálové“ pre jeho stále silný

pristaviť pri konzekvenciách, ktoré má jednak začlenenie slovakistiky do rámca

filologicko-historickovedný akcent, netypický pre areálové štúdiá vo svete). Zmenu

stredoeurópskych štúdií (v bakalárskom a magisterskom stupni) a slovanských filológií

študijných odborov sprevádzali aj organizačné zmeny na fakulte. Kabinet slovakistiky, ktorý

(v doktorskom stupni), jednak absencia oficiálneho lektora. Tieto faktory totiž prispievajú

bol od roku 2001 súčasťou Ústavu slavistických a východoeurópskych štúdií (ÚSVS),

k istej „neviditeľnosti“ pražskej univerzitnej slovakistiky vo verejnom priestore. Napríklad

nástupníckeho pracoviska Katedry slavistiky, sa v roku 2006 de facto včlenil do Seminára

novinová správa Slovenský jazyk vyučujú na 23 univerzitách v 15 štátoch uverejnená na

stredoeurópskych štúdií ako organizačnej jednotky ÚSVS. Keď tento ústav vo februári 2011

serveri SME.sk (s odkazom na agentúru SITA) a objavujúca sa v niekoľkých variantoch na

zanikol, Seminár sa premenil na samostatnú Katedru stredoeurópskych štúdií.

viacerých miestach na internete uvádza nasledovné:

Koncepciu odboru stredoeurópske štúdiá pripravil absolvent pražskej slovakistiky

„Podľa správy o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí za rok 2011 sa

a histórie Robert Pejša a zaštítil ju Rudolf Chmel, riaditeľ ÚSVS v rokoch 2006 – 2011.

slovenčina vyučovala najmä na univerzitách v slovanských krajinách a tam, kde žije početná

Odbor pozostáva z troch zložiek konštitutívnych pri pražskej slovakistike, nie však pri

slovenská menšina. Sú to Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rakúsko, Maďarsko,

ostatných reformovaných odboroch – z jazykovedy, literárnej vedy a historických vied.

Poľsko a Ukrajina. Výučbu zabezpečovali vyslaní lektori spolu s kmeňovými slovakistami

Doplnený je o niekoľko politologických predmetov. Napriek svojmu názvu, naznačujúcemu

pôsobiacimi na jednotlivých univerzitách“ (SITA/SME 2012).

širší areálový záber, zahŕňa dnes okrem slovakistiky len hungaristiku a polonistiku. Prijatí

Na správe je z nášho hľadiska zarážajúce, že medzi uvedenými krajinami chýba

uchádzači si volia jeden z jazykov – slovenčinu, maďarčinu alebo poľštinu – ako hlavný;

Česko s početnou 180-tisícovou slovenskou menšinou; neobjavuje sa ani vo zvyšku správy.

povinné predmety z literatúry a histórie sa týkajú všetkých troch národných priestorov.

Posledná veta v citáte naznačuje, že text vznikol na základe údajov o podpore výučby

V roku 2011/2012 sa po udelení akreditácie otvoril dvojročný magisterský odbor

slovenčiny v zahraničí zo strany Slovenskej republiky, a keďže na FF UK v Prahe oficiálny

stredoeurópske štúdiá, ktorý má okrem predmetov spoločného základu zo všetkých

lektorát nie je a vyučovanie nebolo ani inak formálne podporené slovenskými štátnymi

spomenutých disciplín dva pomerne rozsiahle moduly, z ktorých si prijatí uchádzači na

orgánmi, Karlova univerzita v Prahe (ani Masarykova univerzita v Brne) nefiguruje medzi

začiatku štúdia volia – lingvistický a literárno-historickovedný modul (štandardná

univerzitami poskytujúcimi štúdium slovenčiny vo svete (pozri aj príslušnú správu Úradu

filologická kombinácia lingvistiky s literárnou vedou sa v študijnom pláne neponúka).

vlády SR, 2012).
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Slovakistika v Prahe býva neviditeľná i zvnútra českého prostredia. Napríklad
v pracovnej verzii druhej periodickej správy o implementácii Charty regionálnych alebo

môžu byť pri pohľade zvonku menej zjavné ako česko-slovenské vzťahy, no na vyučovanie
slovenčiny na FF UK v Prahe vplývajú.

menšinových jazykov (medzinárodnej zmluvy Rady Európy, v rámci ktorej sa Česká

Pri úvahách nad tým, čo u nás formuje vyučovanie slovenčiny, vynárajú sa možné

republika zaviazala podporovať o. i. slovenčinu), odbor stredoeurópske štúdiá pôvodne

vplyvy, ktoré do svojej každodennej vyučovacej a vedeckej praxe prenášame

nefiguroval v tabuľke vysokých škôl poskytujúcich výučbu slovenčiny; informácia bola do

z bezprostredného kontextu Prahy a jej Filozofickej fakulty. Sú zrejme zodpovedné za

správy vnesená až po našom zásahu (Úřad vlády ČR, 2011, s. 26). Podobne na webe

pozornosť, ktorú venujeme slovenčine mimo Slovenska. Treba v tejto súvislosti uviesť

Vysoke-skoly.cz sa v článku Slovensko a slovenština v našich studijních oborech spomína

vplyv dlhodobých kontaktov a spolupráce nielen so Slovenským inštitútom, ale

len slovakistika na Masarykovej univerzite v Brne:

i slovenskými menšinovými združeniami, ktoré pôsobia v Prahe, čo podporuje naše

„Možná právě pro tento přirozeně chápaný blízký vztah i podobnost [slovenčiny a češtiny]

zameranie na česko-slovenské vzťahy a na slovenčinu v Česku. FF UK priťahuje množstvo

nenajdeme na našich školách mnoho oborů, které by slovenštině (a Slovensku vůbec)

zahraničných študentov, nielen zo Slovenska, ale i z Poľska, Slovinska, Maďarska a iných

věnovaly zvláštní pozornost – jak je tomu například u jiných cizích zemí a jejich jazyků.

krajín, ktorí majú záujem o výučbu slovenčiny alebo jazykovednú slovakistiku a s ktorými

(…) Obor zaměřený na slovenštinu můžeme u nás najít jen na Filozofické fakultě

vstupujeme do kontaktu. Ďalej je tu tradícia (dnes síce reorganizovanej) pražskej

Masarykovy univerzity, kde je nabízen v rámci programu Filologie“ (Černá, 2010).

univerzitnej slavistiky, ktorá má doteraz vplyv na naše vnímanie a prezentáciu slovenčiny v

V tomto článku išlo zjavne o premietnutie toho, že pražská slovakistika v súčasnosti

širšom slovanskom kontexte. Ďalší dôležitý vplyv predstavuje kontakt s pražskou

funguje v rámci stredoeurópskych štúdií; na Masarykovej univerzite v Brne existuje

sociolingvistikou a romistikou. Vďaka úzkej spolupráci s kolegami na témach ako

samostatný odbor slovenský jazyk a literatura (podrobnejšie Pospíšil, 2006). Toto

multilingvizmus alebo jazykový manažment, a prirodzene aj vzhľadom na stredoeurópske

inštitucionálne zasadenie rovnako ako absencia oficiálneho lektorátu prispieva

zameranie nášho odboru, čerpáme podnety z práce mimopražských kolegov ako István

k neviditeľnosti pražskej slovakistiky z niektorých uhlov, hoci z iných badateľná je, čo

Lanstyák a Gizella Szabómihály z Univerzity Komenského a pracovníkov Jazykovej

dosvedčuje fakt, že sa niektoré organizácie a médiá „zvonku“ s ponukou spolupráce na naše

kancelárie Gramma zaoberajúcich sa maďarsko-slovenskými jazykovými vzťahmi, ďalej od

pracovisko obracajú.

pracovníčok a pracovníkov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý už dlhší čas
v Békešskej Čabe funguje ako centrum, kde sa stretávajú výskumníci slovenčiny mimo
Slovenska. Významný je pre nás aj kontakt s vojvodinskými jazykovedcami-slovakistami,

Špecifikum českého prostredia

najmä Miroslavom Dudkom, Michalom Týrom a Zuzanou Týrovou, ktorí spolu so svojimi
kolegami a priateľmi poskytli pomoc pražským študentom pri výskume slovenčiny vo

Zo špecifík vyučovania slovenčiny v pražskom prostredí spomenieme len dve azda

Vojvodine a Slavónsku. Všetky tieto kontakty nevyhnutne obracajú pozornosť pražskej

najdôležitejšie. Na prvom mieste sú to česko-slovenské vzťahy, ktoré – ako je známe –

jazykovednej slovakistiky nielen k slovenčine ako takej a česko-slovenským vzťahom, ale

majú pre svoj politicko-historický, kultúrny a jazykový rozmer jedinečný účinok na

vôbec k celej sieti vzťahov, do ktorých sa slovenčina v strednej Európe prirodzene dostáva.

vyučovanie slovenčiny v českom prostredí. Najskôr však stručne uveďme okolnosti, ktoré

Nemenej dôležitý je kontakt so Slovenskom – pražská slovakistika môže prispieť
k poznaniu česko-slovenskej problematiky na Slovensku (vystúpeniami a publikáciami
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učiteľov, ale aj príspevkami našich študentov napr. na Kolokviu mladých jazykovedcov)

používame predsa len selektívne. Existujú staršie učebnice slovenčiny pre Čechov, ale pre

a z radu pracovísk na Slovensku k nám prichádzajú prednášatelia a neoceniteľná podpora

čiastočne neaktuálny obsah i koncepciu ich takisto môžeme používať len selektívne.

v podobe konzultácií, informácií a materiálov.

Absenciu vhodných učebníc na výučbu slovenčiny pre hovoriacich po česky v súčasnosti

Konkrétnym dôsledkom našej kontaktovo-komparačnej perspektívy je jej zapájanie

pociťujeme ako aktuálny problém.

do viacerých učebných predmetov (ako aj výskumu). Napríklad vo voliteľnom kurze Jazyky

Pre blízkosť oboch jazykov praktickú slovenčinu teda nevyučujeme kompletne a od

v kontaktu, společenský a individuální bilingvizmus, zameranom na česko-slovenské vzťahy,

základov, ale v značnej miere sa sústreďujeme na precvičovanie diferenčných česko-

sa preberá i slovensko-maďarská tematika. Pokiaľ ide o povinné predmety, pri Dialektoch a

slovenských javov. Náš prístup vo výučbe slovenčiny je dominantne konfrontačný

jazykových varietách sa veľa pozornosti venuje dolnozemskej a českej slovenčine; pri

(v jazykovednom zmysle). Veľmi užitočné sú v tomto ohľade takto koncipované skriptá

Otázkach formovania spisovných jazykov sa zaoberáme štandardizáciou slovenskej rómčiny

Slovenčina a čeština: synchrónne porovnania s cvičeniami (Sokolová – Musilová –

a v súvislosti s pojmom pluricentrickosti spomíname aj „zahraničnú“ slovenčinu; časť

Slančová, 2007). Formulácie výkladu v nich však predpokladajú vysokú úroveň

predmetu Sociolingvistické otázky stredoeurópskych jazykov sa týka slovenčiny ako

jazykovedných znalostí a abstraktného myslenia, čo zvyčajne nezodpovedá situácii

menšinového jazyka v Česku a Maďarsku a aj v základnom predmete Synchrónna štruktúra

bakalárskych študentov v prvom ročníku. Okrem toho sa každá jazyková rovina, a pri

slovenčiny sa venujeme „zahraničnej“ slovenčine pri problematike stratifikácie a variet

morfológii každý slovný druh, vykladá kompletne a za výkladom nasledujú cvičenia často

slovenčiny. Orientácia na kontakt a pluralitu sa pochopiteľne odráža aj vo voľbe tém

predpokladajúce takisto kompletnú znalosť o celej rovine, resp. slovnom druhu, čo nebýva

študentských prác (pozri nižšie).

pre študentov bakalárskeho štúdia zvládnuteľné. Preto i túto cvičebnicu používame

Pokiaľ ide o česko-slovenské vzťahy, premietajú sa podstatným spôsobom do

selektívne a cvičenia zostavujeme sami s využitím týchto a ďalších didaktických

učebného procesu aj do výskumných úloh pracoviska (čo odráža aj habilitačná publikácia

aj nedidaktických zdrojov. Nesmiernu pomoc pri tom pre nás predstavujú všetky jazykové

M. Nábělkovej, 2008). Špecifickým javom tu je podobnosť slovenčiny a češtiny a s tým

online zdroje slovakistických pracovísk (predovšetkým stránky JÚĽŠ SAV so slovníkmi,

súvisiaci receptívny (pasívny) bilingvizmus. Jedným z jeho dôsledkov je to, že Spoločný

publikáciami a Slovenským národným korpusom, ale nielen ony).

európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR), ktorý sa použil pri koncipovaní študijných

Pokiaľ ide o „výstupné“ kompetencie našich absolventov, v súčasnosti sme začali

plánov odboru stredoeurópske štúdiá rovnako pre maďarčinu, poľštinu ako aj slovenčinu,

prehodnocovať doterajší akcent na metajazykové znalosti česko-slovenských diferencií a

nekorešponduje s okolnosťami praktickej výučby slovenčiny v českom prostredí. Na

začíname klásť väčší dôraz na praktickú znalosť slovenčiny. Toto prehodnotenie reflektuje

ilustráciu – výsledná kompetencia po prvom semestri štúdia by mala zodpovedať úrovni A1.

zavedenie bakalárskeho stupňa štúdia, ktoré má byť profesijne orientované, a aktuálne

U českých študentov však má ich znalosť slovenčiny obyčajne iný charakter, než sa opisuje

zisťované možnosti pracovného uplatnenia absolventov. Špecifickú prekážku pri

v SERR, a to nielen v tom zmysle, že už „vstupná“ receptívna kompetencia je oveľa vyššia

uskutočňovaní tohto zámeru komplikuje spomínaný fenomén komunikácie v podmienkach

ako A1, ale že aktívna kompetencia v niektorých smeroch túto úroveň prekračuje, ale

česko-slovenského receptívneho bilingvizmu – pre českých študentov je totiž prirodzené

v iných celkom nedosahuje. Učebnice vychádzajúce z úrovní podľa SERR ako Krížom-

reagovať na slovenčinu vyučujúceho po česky, čo sa často deje i napriek výzvam

krážom (séria Studia Academica Slovaca, vyd. Univerzitou Komenského v Bratislave), ktorú

komunikovať po slovensky. Avšak ukazuje sa, že naši absolventi sa budú môcť uplatniť

vďačne využívame pre jej spracovanie, výber tém a prezentáciu hovoreného jazyka,

práve s aktívnou kompetenciou nielen v písomnej, ale aj hovorenej komunikácii, o. i.
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s ohľadom na to, že mnohé firmy umiestnili do Prahy pracoviská, do pôsobnosti ktorých

pred otvorením odboru stredoeurópske štúdiá. Údaje o uchádzačoch, prijatých a zapísaných

spadá aj slovenský trh. Ide nielen o redakčné práce alebo prekladanie rozličných typov

na odbor stredoeurópske štúdiá ukazuje graf 1 (bakalársky stupeň) a graf 2 (magisterský

textov, ale aj o práce typu telefonický operátor. Okrem pôvodnej idey duchovného otca

stupeň, otvorený až od roku 2011/2012).1

univerzitnej slovakistiky Ludvíka Pateru o potrebe znalcov slovenskej kultúry a histórie
v Česku (Nábělková – Pátková, 2006), s ktorou korešponduje doterajšie uplatnenie
niektorých absolventov slovakistiky, začíname teda zohľadňovať i „prízemnejšie“ možnosti
uplatnenia našich absolventov v súčasnej etape globálneho kapitalizmu.

Uchádzači a študenti

Jazyková charakteristika študentov, konkrétne ich rôznorodosť, predstavuje takisto
výzvu pre výučbu slovenčiny na FF UK. „Vstupná“ znalosť slovenčiny u absolventov
českých stredných škôl niekedy veľmi varíruje, čo závisí napríklad od toho, či majú

Graf 1: Vývin počtu prihlásených, prijatých a zapísaných na stredoeurópske štúdiá –

slovenských príbuzných, ale aj od faktorov, ako je počúvanie slovenskej hudby, návštevy

bakalársky odbor

Slovenska alebo iné druhy predchádzajúcich kontaktov so slovenčinou, respektíve ich,
niekedy takmer úplná, absencia. Slovenčinu navyše prichádzajú do Prahy študovať aj
záujemcovia zo Slovenska, a to nielen s jazykovo slovenským, ale i s maďarským zázemím,
čo kladie rozdielne nároky na učebné postupy a vyžaduje flexibilitu pri vyučovaní. Okrem
toho sa vyššie spomenutá internacionalizácia FF UK odráža v tom, že sa na slovenčinu
zapisujú aj študenti z ďalších krajín. Budúca učebnica na výučbu praktického slovenského
jazyka v takýchto podmienkach by preto mala byť zrejme fragmentárna, poskladaná z radu
veľmi parciálnych, ale ucelených samostatných súborov výkladov a cvičení, ktoré bude
možné pružne používať podľa konkrétnej konštelácie v triede.

Graf 2: Vývin počtu prihlásených, prijatých a zapísaných na stredoeurópske štúdiá –
magisterský odbor

Pristavme sa teraz pri počtoch uchádzačov a študentov, pretože aj tie ovplyvňujú
charakter výučby, ale môžu byť dôležité aj z hľadiska perspektívy pražskej univerzitnej
slovakistiky. Pri nej ako „malom študijnom odbore“ sa od začiatku nerátalo s veľkým
počtom študentov, ich počet v jednotlivých rokoch kolísal. Staršie údaje z 90. rokov sú
horšie zistiteľné; ľahko dostupné sú až údaje od roku 2005/2006 čiže spred dvoch rokov
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Z grafov vidno, že bakalársky odbor stredoeurópske štúdiá dosiaľ študovalo každý
rok okolo 20 študentov. Počet uchádzačov kolísal okolo počtu 43 a má mierne klesajúcu
tendenciu, čo však korešponduje s celofakultným trendom (pozri zdroje v pozn. 1). Grafy
zachytávajú údaje o celom odbore stredoeurópske štúdiá, teda nie iba o študentoch so

slovakistickou špecializáciou (slovenčinou ako hlavným jazykom). Na základe odhadu

prijatých na slovakistiku v r. 2006 vyšší (0,45 %) ako podiel prijatých na stredoeurópske

možno konštatovať, že väčšina študentov si volí ako svoj hlavný jazyk poľštinu; slovenčina

štúdiá so slovenčinou ako hlavným jazykom v r. 2013 (0,26 %). Ak by sa bol podiel 0,45 %

a maďarčina majú približne rovnaký počet uchádzačov a študentov. Obdobná je situácia

zachoval, potom by sa v roku 2013 prijalo 6 – 7 študentov namiesto troch. Nepriaznivým

v magisterskom štúdiu s približne 10 prijatými každý rok, pričom poľštinu preferuje väčšina

faktorom bude isto aj súčasný demografický vývin (starnutie obyvateľstva) v Česku, dokým

z nich. Pokiaľ ide o počty súčasných študentov so slovenčinou, údaje uvádza tabuľka.

nedospejú deti rodičov zo silnej generácie 70. rokov.
Pre celkový obraz o štúdiu slovenčiny na FF UK v Prahe sú dôležité aj práce

Tabuľka: Počty študentov so slovenčinou ako hlavným jazykom v roku 2013/2014
Rok štúdia
1.
2.
3.
4. a vyšší
Spolu

Študenti v
bakalárskom
stupni
3
2 (3)*
2
4
11 (12)*

Študenti v
magisterskom
stupni
2
1
3

* Jeden študent má podmienený zápis.

študentov. Prehľad kvalifikačných (bakalárskych, diplomových a dizertačných) prác
spracovaných na našej fakulte sa nachádza v prílohe.2 Väčšina z nich má slovensko-českú
alebo širšiu kontaktovú/komparačnú tému a spadá najmä do dvoch oblastí – lexikológie
a sociolingvistiky. Čo sa týka doktorského odboru slovanské filológie, zatiaľ bola obhájená
jedna dizertácia na slovakistickú tému – práca Věry Novotnej Slovenština ve Vojvodině:
status a komunikační uplatnění (2009), ktorá sa zakladá na terénnom výskume nevidomej
autorky za asistencie jej matky Hviezdy v srbskej Vojvodine. Aktuálne riešené doktorské
témy predstavujú: Dvě století úzké (nejen) literární interakce češtiny a slovenštiny pohledem

Ako vidno z tabuľky, počet študentov so slovenčinou ako hlavným jazykom je nízky.

vzájemného překládaní Ivy Dvořákovej, Česko-slovenské a slovensko-české vplyvy

Spolu ich je v súčasnosti 14 (resp. 15 s podmienene zapísaným študentom). Hoci používame

v hovornej komunikácii Kataríny Gajdošovej, Častice v slovenčine a v češtine:

generické maskulínum „študenti“, z tohto počtu sú len traja (resp. štyria) muži a 11 žien. Čo

korpusovolingvistická analýza Márie Šimkovej, Internacionalizace v západoslovanských

sa týka spomínaného jazykového zázemia, u piatich študentov je české, u troch česko-

jazycích: konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny

slovenské, u ďalších troch slovenské, u dvoch maďarsko-slovenské a u jednej česko-

Magdy Kroupovej a Jazykové procesy v česko-slovenských rodinách Anny Holečkovej. Aj

ukrajinské. Pre úplnosť však treba dodať, že na niektoré slovakistické predmety chodia ešte

dizertačné práce teda majú kontaktové alebo komparačné zameranie.

študenti iných odborov alebo stážisti z iných univerzít.
Samostatný odbor slovakistika študovalo pred otvorením stredoeurópskych štúdií

Záver

viac študentov – iba do prvého ročníka 2005/2006 bolo prijatých 12 uchádzačov (z 20
prihlásených) a v roku 2006 (t. j. na akademický rok 2006/2007), keď sa na tento odbor

V tomto príspevku sme sa dotkli troch dôležitých aspektov vyučovania slovenčiny na

mohlo prijímať naposledy, ich bolo 10 (z 24). Zatiaľ nie je jasné, či súčasný nižší záujem

pražskej Filozofickej fakulte. Prvým z nich je meniaci sa inštitucionálny rámec – od

o slovenčinu súvisí s jej vradením do rámca stredoeurópskych štúdií alebo tu hrajú

založenia samostatného odboru slovakistika po jej začlenenie do odboru stredoeurópske

rozhodujúcu úlohu iné faktory. Jedným z nich by mohol byť celkový trend v počte

štúdiá, čo spolu s absenciou oficiálneho lektora pražskú slovakistiku čiastočne

prijímaných na FF UK – skutočne v roku 2006 bolo na fakultu prijatých 2 226 uchádzačov,

zneviditeľňuje, no zato u nej posilňuje areálový, kontaktový rozmer. Zatiaľ nie je celkom

zatiaľ čo v roku 2013 iba 1 504. Z celkového počtu prijatých na FF UK však bol podiel

jasné, či je tento vývin výhodou alebo nevýhodou a do akej miery bude mať zmysel obnoviť
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samostatnú slovakistiku. Druhým aspektom je český a užšie pražský kontext. S ohľadom na

2

V rámci staršieho päťročného magisterského odboru slovakistika vypracúvali študenti po 3. roku štúdia ešte
tzv. postupové práce, ktoré v priloženom prehľade neuvádzame.

akademické prostredie FF UK a špecifickosť česko-slovenských vzťahov je prirodzené
jednak začlenenie historicko-politickej problematiky do pražskej slovakistiky, jednak
kontaktovo-komparačné zameranie jej lingvistickej zložky. Napokon tretím aspektom je
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výročných správach, sú však zrejme systematickejšie.

ÚŘAD VLÁDY ČR: Druhá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské
charty regionálních či menšinových jazyků v České republice. 2011. Dostupné na: http://
www.vlada.cz
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Resumé
The situation of and prospects for the teaching of Slovak at Charles University, Prague
This paper focuses on three aspects of the teaching of Slovak at the Faculty of Arts, Charles
University, Prague, Czech Republic. The first aspect concerns the institutional framework
for Slovak studies, as it changed from a separate university subject (Slovak Studies)
provided by a sub-departmental unit (Kabinet slovakistiky) to being a part of more broadly
conceived Central European Studies taught by a newly founded department of the same
name. The second aspect relates to how the Czech-Slovak historical and linguistic affinity as
well as the academic context of the Faculty of Arts influence the way Slovak is taught at this
institution. The third aspect concerns the linguistic diversity of the students of Slovak and
their low numbers at present. Finally, an appendix lists theses about Slovak completed at the
Faculty of Arts in the last decade or so.
Key words: Charles University in Prague, Slovak studies, Central European studies,
institutionalization, language teaching, students
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KR AK OVSKÁ SLOVAKISTIKA –
ÚSPECH Y, V YUČOVANIE, PERSPEKTÍV Y
Halina Mieczkowska
J a g e l o v s ká univerzita v Krakove

Vyučovanie cudzieho jazyka a získané kompetencie závisia nielen od vzdelávacieho
programu, ale aj od typu jazyka, jeho gramatickej sústavy, pomerov, v akých sa nachádza

filológie a vyučovanie slovenského jazyka v Inštitúte slovanských filológií na Jagelovskej
univerzite v Krakove.

voči domácemu jazyku, a mnohých iných faktorov. Najdôležitejším faktorom, ktorý
v súčasnosti dovoľuje dosiahnuť zamýšľanú európsku úroveň, je však správna koncepcia

1. Stav vzdelávania slovenského jazyka v Inštitúte slovanských filológií Jagelovskej

kompatibilná so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky: Učenie sa, výučba,

univerzity v Krakove

hodnotenie, ktorý: „(...) by mal byť východiskom pri tvorbe učebných osnov, študijných
programov a štandardných kritérií certifikácie v jednotlivých členských krajinách
EÚ“ (Juchniewiczová, 2009, s. 37).
S dôrazom na uvedenú tézu predstavím náčrt pôsobenia Kabinetu slovenskej
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1.1 Krakovská slovakistika – miesto v systéme vysokého školstva
Krakovská slovakistika je viac ako len vyučovanie samostatného slovenského
jazyka, je to úplná slovenská filológia. Vyučovanie jazyka v rámci filológie na pozadí

sociolingvistických, literárnych a etnokultúrnych faktorov prispieva k tomu, že jeho výučba

garantujú aj ďalšie činitele: okrem dvoch lektorov skúsení a odborne vzdelaní pedagogickí

je komplexnejšia, lebo je podporovaná aj inými predmetmi a disciplínami, ako napríklad

pracovníci, knižné vybavenie na úrovni univerzitnej knižnice, vedecké zariadenie a učebné

jazykoveda, literárna veda a kulturológia. Veľmi dôležitým faktorom je spolupráca so

pomôcky.

slovenskými a slovakistickými vysokoškolskými strediskami, s vedeckými a kultúrnymi
inštitúciami na Slovensku, ale aj v Poľsku, teda s najbližším prostredím. Umožňuje to nielen
spoznanie spoločensko-politických a kultúrnych činiteľov ovplyvňujúcich vývin jazyka,
jeho spisovnej formy, ale aj aktívnu konverzáciu v prirodzenom prostredí. Dôležitou
súčasťou vysokoškolského vzdelávania sú aj skúsení vedecko-pedagogickí pracovníci.

1.2.1 Vedecko-pedagogickí pracovníci
Ako som už spomenula, slovenčina sa začala v ISF JU vyučovať od roku 1968.
V prvých rokoch existencie slovakistiky slovenskú literatúru a jazykovedu prednášali dnes
už nebohí aj terajší kolegovia – známi slavisti. Počas 45 rokov existencie si dnes naša

1.2 Vznik a tradície krakovskej slovakistiky

katedra už vychovala svojich vlastných vedeckých pracovníkov. Okrem dvoch lektorov,
ktorí sú súčasťou nášho pracovného kolektívu, zamestnáva ešte šiestich vedeckých

Krakovská slovakistika má nielen najdlhšiu slovakistickú tradíciu v Poľsku, ale

pracovníkov v oblasti slovenskej literatúry, literárnej vedy, kultúry a v oblasti vývinu

zároveň je aj najúplnejším a najširším slovakistickým odborom. Jej začiatky treba hľadať

slovenského jazyka a slovenskej jazykovedy. Problémami súčasnej slovenskej a staršej

v ďalekej minulosti. Už koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia sa veľmi oživili

slovenskej literatúry sa zaoberajú traja naši kolegovia (docentka1 a dvaja doktori). Súčasnej

poľsko-slovenské a slovensko-poľské hospodárske, kultúrne, ale aj vedecké kontakty, a od

slovenskej jazykovede sa venujú traja pracovníci (docenti) a aktuálne aj dvaja doktorandi.

polovice 19. storočia sa v Poľsku začala slovenčina vyučovať viac-menej pravidelne. Prvý

Veľmi dôležitú úlohu vo vyučovaní slovenského jazyka zohrávajú dvaja lektori:

slovenský lektorát na Jagelovskej univerzite bol organizovaný v rámci Slovanského štúdia

domáci lektor zamestnaný natrvalo, a skúsený lektor vysielaný zo Slovenska, ktorý sa mení

už v roku 1958 a s dlhšími alebo kratšími prestávkami trvá až dodnes. Od roku 1968 sa

priemerne každé štyri roky (native speaker). Vysielaný lektor by mal mať vysokoškolské

slovenčina začala vyučovať v Inštitúte slovanských filológií ako regulárne 5-ročné denné

vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra – spojené so špecializáciou

štúdium, najskôr v rámci Ústavu slovanskej literatúry a jazykovedy, a v roku 1994 vznikla

poľský jazyk, ale v prípade, že to nie je možné, mal by aspoň ovládať poľštinu a mať

samostatná Katedra slovenskej filológie, ktorá bola v roku 2008 premenovaná na Kabinet

odborné predpoklady a skúsenosti s výučbou a jazykovou prípravou cudzincov slavistov,

slovenskej filológie. 1. 10. 2008 krakovská slovakistika oslavovala svoje 40. výročie a o päť

konkrétne poľských študentov. K tomu neodmysliteľne patria teoretické i praktické

rokov uplynie 50 rokov existencie slovakistického štúdia na Jagelovskej univerzite.

skúsenosti v oblasti metodiky vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka študentov

Súčasťou slovenskej filológie sú jazykovedné a literárnovedné disciplíny, ktorých hlavnou

slavistiky, overené kvalifikácie v oblasti najnovších inovačných metód vyučovania

úlohou je vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho na jazykovednom a kultúrnovednom

slovenského jazyka a orientácia v problematike Spoločného európskeho referenčného rámca

pozadí. Dosiahnutie vysokej jazykovej úrovne nezávisí len od vypracovanej jednotnej

pre jazykové znalosti. Vzájomná spolupráca lektorov je založená na výučbe študentov

koncepcie päťročného vzdelávacieho filologického programu, ale predovšetkým od

s rôznym stupňom ovládania jazyka: začiatočníci, mierne pokročilí i pokročilí. Na začiatku,

programu lektorských cvičení, lebo len dobré ovládanie jazyka umožní v budúcnosti jeho

konkrétne najmä v 1. ročníku – na intenzívnom úvodnom kurze väčšia zodpovednosť leží na

úspešné využitie vo vedeckej alebo odbornej oblasti. Dosiahnutie zameraného cieľa

domácom lektorovi, ktorý okrem ovládania vyučovacieho jazyka ovláda aj domáci jazyk,
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teda poľštinu. Situácia sa mení v ďalších ročníkoch, keď vo vyššom kurze napr. úrovne B2

Kabinet slovenčiny na Jagelovskej univerzite sa dnes môže pochváliť širokou

alebo C1 – 2 sa študenti venujú štúdiu a problémom odborného jazyka, napr. krásnej

vedeckou činnosťou, ktorá môže byť nápomocná v ďalšom porovnávacom slovensko-

literatúre, jazykovede, kultúre, marketingu alebo hospodárskej oblasti.

poľskom alebo inoslovanskom vedeckom výskume. Pracovisko takisto popularizuje vedu
o našich južných susedoch, aby jej výsledky bolo možné využiť aj v didaktickej praxi.

1.2.2 Dosiahnuté výsledky
V rámci slovenskej literárnej vedy a jazykovedy so špecializáciou na prekladateľstvo
dodnes získalo okolo 300 študentov magisterský a 47 bakalársky titul. V súčasnosti sa traja
absolventi slovakistiky pripravujú na získanie vedeckej hodnosti doktor. Pred rokom jedna
naša absolventka (pôvodom Slovenka) obhájila doktorskú dizertáciu. Okrem študentov, ktorí
úspešne ukončili štúdium, považujeme za najväčší úspech krakovskej slovakistiky
vzdelávanie vlastných vedeckých slovakistických odborníkov. Ako som už poznamenala,
učiteľmi prvých študentov slovakistov, ktorí v roku 1968 začali študovať slovenčinu v rámci
pravidelného päťročného štúdia, boli krakovskí slavisti, odborníci na literárnu vedu
i jazykovedci. Vedeckí pracovníci, profesori, docenti a doktori zamestnaní na dnešnej
slovakistike, to sú prví, ale aj ďalší absolventi krakovskej slovakistiky, ktorí svoje vedecké
hodnosti získali práve v Inštitúte slovanských filológií Jagelovskej univerzity. Okrem
spomínaných kolegov by som rada spomenula aj absolventov krakovskej slovakistiky, ktorí
pracujú v oblasti vedy, napr. v akadémii vied, ako prekladatelia zo slovenskej literatúry
a odborných textov, v kultúrnych inštitúciách, v mnohých ďalších inštitúciách, ktoré
spolupracujú so Slovenskom, na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Krakove, ale
aj v mnohých podnikoch, ktoré spolupracujú so slovenskými partnermi.

Vzhľadom na okolnosti a problematiku konferencie nebudem činnosť kabinetu podrobnejšie
charakterizovať. Uvediem len, že vedecká aj vedecko-didaktická a popularizačná činnosť
našich kolegov a spolupracovníkov slovakistov je venovaná problémom súčasnej,
zriedkavejšie staršej/historickej slovenskej jazykovedy a literárnej vedy z konfrontačného
slovensko-poľského alebo poľsko-slovenského aspektu, niekedy na pozadí
západoslovanskej alebo všeslovanskej problematiky, ale aj otázkam prekladu a kulturológie
a lexikografie.
Vedeckí pracovnici zamestnaní v IFS UJ sú:
1) autormi: 18 monografií, 229 vedeckých článkov, šiestich príspevkov k metodike
vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho a 19 populárno-vedeckých článkov, dvoch
vysokoškolských učebníc a dvoch učebníc pre základné školy slovenskej menšiny v Poľsku,
37 vedeckých posudkov/recenzií, 156 encyklopedických hesiel, štyroch bibliografických
spracovaní, dvoch vedeckých komuniké, 29 príležitostných komuniké;
2) spoluautormi: siedmich učebníc pre základné školy slovenskej menšiny v Poľsku, troch
slovníkov: veľkého dvojjazyčného slovensko-poľského slovníka, krátkeho slovníka
obsahujúceho slovensko-poľskú a poľsko-slovenskú časť a napokon poľsko-slovenského
slovníka právnej a ekonomickej terminológie2, jednej poľsko-slovenskej konverzačnej
príručky;
3) redaktormi: dvoch vedeckých zborníkov, štyroch prekladových publikácií zo slovenskej

1.2.3 Vedecká slovakistická činnosť
Okrem výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka sa naši pracovníci zaoberajú
realizáciou výskumu historického vývoja slovenského jazyka i jeho fungovania v súčasnom
období, výskumom slovenskej literatúry a edičnou činnosťou zameranou na tvorbu
a vydávanie vedeckých slovakistických publikácií za účelom ich, aspoň čiastočného,
využitia v didaktickej činnosti.
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literatúry a troch z oblasti vyučovania slovenského jazyka v Poľsku;
4) spoluredaktormi: 12 vedeckých zborníkov a jednej časopiseckej série.
Ich prekladateľská činnosť zahŕňa preklad troch vedeckých kníh, troch publikácií
z dejín literatúry, kultúry a folklóru na poľsko-slovenskom pohraničí, troch zborníkov/
antológií zo slovenskej literatúry, dvoch zborníkov vedeckých textov, 27 vedeckých
a literárnych článkov a ešte mnohých ďalších (minimálne 20) nedokumentovaných prác zo

špeciálnej pedagogiky (v spolupráci s Inštitútom špeciálnej pedagogiky PU).

v piatom semestri 60 hodín – úroveň B2 a v šiestom semestri tiež 60 hodín – nižšia úroveň

Kabinet slovenčiny (Vlasta Juchniewiczová) pripravil tiež vzdelávací program pre

C1 (úroveň C1 je podľa pokynov ministerstva záväzná na všetkých filológiách; jej nižšiu

vyučovanie všetkých slovanských jazykov v inštitúte pre I. a II. stupeň vysokoškolského

úroveň naši študenti dosahujú preto, lebo začínajú s nulovou znalosťou jazyka, čo je iné ako

štúdia podľa cieľov, metód a úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

na neslovanských filológiách). Počet lektorských cvičení sa kompenzuje dodatočnými

Oddelenie bolo zároveň, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

hodinami, ktoré rozširujú náplň lektorátov. V druhom semestri v 1. ročníku a v treťom

organizátorom didakticko-metodického seminára pre lektorov slovenského jazyka v Poľsku

semestri v 2. ročníku je to po 30 hodín gramatických cvičení praktyczna nauka języka

(Krakov 2010).

specjalności – aspekty gramatyczne, a v piatom a v šiestom semestri 3. ročníka sú to
prekladové cvičenia – 30 hodín v každom semestri, ktoré sú súčasťou procesu „získavania

2. Charakteristika vzdelávania slovenského jazyka v ISF JU

jazykových zručností študentov“ (Juchniewiczová, 2009, s. 39).
V ďalšej etape vysokoškolského štúdia (dvojročné magisterské štúdium) sa lektorské

2.1 Vzdelávací program

cvičenia v značne väčšej miere doplňujú prekladovými cvičeniami, ktorých program
korešponduje s lektorskými cvičeniami. V 1. ročníku štúdia 2. stupňa dosahujú študenti

Súčasný záväzný vzdelávací program slovenského jazyka pre obidva stupne štúdia

úroveň C1 s prvkami C2 na 120 hodinách lektorských cvičení a 120 prekladových hodinách.

v ISF JU je upravený podľa pokynov ministerstva a prispôsobený európskym štandardom;

V 2. ročníku študenti dosahujú úroveň C2 pri počte 90 lektorských cvičení a 120

zodpovedá Spoločnému európskemu referenčnému rámcu. Je realizovaný na základe

prekladových hodinách.

sylabusov zodpovedajúcich moderným trendom vyučovania, spracovaných pre jednotlivé

Dôležitou zložkou vzdelávacieho programu je premyslená ponuka učebných

filológie a prispôsobených špecifikám konkrétnych jazykov, ktoré sa opierajú o jeden

materiálov, ktoré by mali predstaviť špecifiká slovenčiny a slovenských reálií so zreteľom

spoločný rámec stanovený pre všetky slovanské filológie v inštitúte – týka sa počtu hodín

na sociolingvistické a etnokultúrne aspekty. Vzdelávací program celého štúdia

lektorských cvičení pre jednotlivé ročníky, rozvrhu, počtu skúšok počas celého

(bakalárskeho aj magisterského) je realizovaný podľa záväzných cvičebníc, spracovaných

štúdia, profilu absolventa i kompetencií získaných na všetkých úrovniach. V porovnaní

a vydaných v centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca Univerzity

s predchádzajúcim programom aktuálne záväzný program má zvýšený počet hodín

Komenského v Bratislave, ku ktorým patria: Krížom-krážom. Slovenčina, úroveň A1 (2007),

vymedzených na dosiahnutie jednotlivých úrovní. Lektorské cvičenia sú spojené

A2 (2009) i B1 (2011), spĺňajúce požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca a

s gramatickými aj s prekladovými cvičeniami, ktoré dopĺňajú praktickú stránku využitia

ďalšie: Konverzačná príručka slovenčiny, Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia,

jazyka v písanej aj v hovorenej podobe. Ďalším činiteľom, ktorý napomáha zvládnutie

Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica a: Slovenčina ako cudzí jazyk,

vyučovaného jazyka, je vyučovanie predmetov z oblasti slovenskej filológie, teda

úroveň A, Cvičebnica i Slovenčina ako cudzí jazyk, Gramatika4.

jazykovedy a literárnej vedy po slovensky od štvrtého semestra (od polovice 2. ročníka).
V prvom semestri na 1. stupni vzdelávania (bakalárske štúdium) je to 120 hodín
lektorských cvičení, na ktorých študenti 1. ročníka dosahujú úroveň A1, v druhom semestri
tiež 120 hodín – úroveň A23, v 2. ročníku 180 hodín – úroveň B1 s prvkami B2, v 3. ročníku
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2.2 Faktory ovplyvňujúce vzdelávací program

obohacovania a fungovania poľskej a slovenskej lexiky, poukazuje na „zhody a rozdiely

2.2.1 Jazyková príbuznosť

v slovotvorbe, a pri preberaní cudzích slov“ (Pančíková, 2008, s. 106). Lexikologickú

Uvedené učebné pomôcky (gramatiky a cvičebnice) tvoria základný učebný materiál,

literatúru doplňujú aj frazeologické spracovania – predovšetkým F. Buffu O poľskej

ktorý je modifikovaný v závislosti od stupňa poznania vyučovaného jazyka, berúc do úvahy

a slovenskej frazeológii, v ktorej sa autor pokúša o úplnú konfrontačnú charakteristiku

stupeň gramatickej a lexikálnej príbuznosti slovenčiny a poľštiny, ale i silnú poľsko-

poľskej a slovenskej frazeológie.8

slovenskú jazykovú interferenciu. Vzájomná blízkosť slovenčiny s domácim jazykom

Filologické pozadie umožňuje navyše poukázať aj na kultúrne, sociologické, ale aj

(flektívny typ jazyka, podobné kultúrne i sociálno-politické a geografické podmienky

psychologické faktory ovplyvňujúce osvojovanie si cudzieho jazyka. Jazyková príbuznosť

vývoja) vyžaduje, aby sa vo vzdelávacom programe bral do úvahy aj gramatický aspekt

pôsobí dvojstranne – ako pomocný činiteľ, ale aj ako komplex postojov a motivácií

a lexikálna zásoba. Realizáciu gramatickej náplne lektorátu na krakovskej slovakistike

spomaľujúci alebo neprepúšťajúci jazykové znalosti. A práve preto si vyžaduje rozumný

zabezpečujeme, ako som už spomenula, doplnením lektorských cvičení prednáškami, ale

a premyslený prístup. Zdá sa, že filologický profil krakovského slovakistického štúdia

najmä cvičeniami z gramatiky súčasného slovenského jazyka. Prijatá stratégia umožňuje

napomáha zvládnuť vyučovaný jazyk aj prostredníctvom spoznania jeho gramatickej

poukázať na jazykové podobnosti a odlišnosti medzi slovenčinou a poľštinou a venovať

sústavy, ale aj okolností vývoja a jazykovej i kultúrnej tradície.

dostatočnú pozornosť konkrétnym jazykovým javom, v konfrontácii s poľštinou formálne
podobným, ale významovo odlišným, pri výučbe a ovládaní slovenského gramatického
systému. S týmto cieľom sa ako rozširujúci jazykový materiál často využívajú články
z oblasti konfrontačného gramatického výskumu venované spracovaniu prakticky celého
gramatického systému z hľadiska slovensko-poľského aj poľsko-slovenského
(predovšetkým vedecká činnosť krakovských, sliezskych, ale aj ostatných poľských
slovakistov jazykovedcov5), v ktorých sa autori snažia o dynamické zachytenie
a interpretáciu všetkých typologicky relevantných javov, ktoré umožňujú zobrazenie
a pochopenie odlišnosti štruktúr vo všetkých jazykových rovinách a ich fungovanie
v komunikačnom procese. Podľa môjho názoru bude veľmi nápomocná aj vysokoškolská
učebnica Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s

cvičeniami6

autoriek M.

Sokolovej, M. Vojtekovej, W. Mirosławskej, M. Kyseľovej (vydaná v roku 2012), ktorá
popisuje konfrontované jazyky skôr v rovine parole ako langue. V oblasti lexikológie môžu
byť užitočné dve štúdie profesorky Pančíkovej Zradnosti poľskej a slovenskej lexiky
(Bratislava 2005) a Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia
(Bratislava

2008)7,v

ktorých autorka poukazuje na lexikálne zradnosti, aké sa javia v lexike

dvoch geneticky blízkych jazykov ako poľština a slovenčina (2005), predstavuje spôsoby
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2.2.2 Profil absolventa pre jednotlivé stupne vzdelávania
V popise profilu absolventa bakalárskeho a magisterského štúdia sa skôr zameriam
na možnosti zamestnania, aké absolventovi ponúka súčasná poľská realita, ako na vedeckú
úroveň a dosiahnuté zručnosti i schopnosti, ktoré nájdeme popísané v každom vzdelávacom
programe, a po druhé, ktoré nie sú dôležitým argumentom pri výbere slovenčiny ako
študijného odboru. Ak berieme do úvahy okolnosti (slovakista), profesia učiteľa na strednej
škole skôr neprichádza do úvahy (slovenčina sa vyučuje len ako nepovinný predmet na
lýceu v Jablonke a ako voliteľný predmet v Spojenej ekonomicko-gastronomickej škole
v Žywci). Absolvent bakalárskeho, ale najmä magisterského štúdia slovenskej filológie
Jagelovskej univerzity v Krakove je spôsobilý aplikovať jazykové znalosti a získané
vedomosti pri rozmanitých aktivitách vo vedecko-kultúrnej oblasti, v oblasti diplomacie
a turistiky, ale aj vo všetkých ostatných hospodárskych odvetviach, ktoré sú prepojené
poľsko-slovenskou spoluprácou. Získaná úroveň ho zároveň pripravuje na prekladateľskú
činnosť vo všetkých kooperujúcich odvetviach, ale predovšetkým v prihraničnej oblasti
alebo v euroregióne. Absolvent bakalárskeho štúdia navyše získava možnosť pokračovať
v ďalšom vzdelávaní na magisterskom štúdiu (2. stupeň). Zatiaľ čo absolvent magisterského

štúdia, kde súčasťou študijného programu je aj metodológia vedeckého výskumu

umenia, a to nielen vďaka skúseným lektorom a vysokoškolským učiteľom, ale aj

a didaktická aplikácia získaných poznatkov, môže navyše využívať svoje odborné znalosti

prostredníctvom bohatého kultúrneho programu, organizovaním kultúrnych podujatí

vo vedecko-kreatívnych odvetviach, napr. ako vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník,

a výletov po zaujímavých slovenských pamätihodnostiach.

prekladateľ krásnej literatúry atď.
2.2.4 Spolupráca s inštitúciami a organizáciami (najmä na euroregionálnej úrovni)
2.2.3 Študijné pobyty v zahraničí

a využitie slovenčiny v praxi

Štátna politika spojená s reformou vysokoškolského systému v oblasti vyučovania

Perspektívy a možnosti ďalšieho vzdelávania v intenciách súčasných európskych

cudzích jazykov umožňuje prispôsobenie vyučovacích metód a programovej náplne

edukačných trendov by mali by súvisieť a úzko súvisia s bližším a vzdialenejším

európskym štandardom aj formou študijných pobytov (stáže pre študentov a doktorandov).

akademickým prostredím, ako aj s kultúrnym a v ďalšej perspektíve i bytostným. Od

Dôležitou súčasťou vzdelávacieho programu každého jazyka, predovšetkým jazykovej praxe

vzdelávacích programov by sme mali vyžadovať, aby ponuka učebných materiálov

a ovládania jazykových zručností, sú krátkodobé – mesačné a dlhodobé –

predstavovala špecifiká slovenčiny a slovenských reálií so zreteľom na sociolingvistické

väčšinou semestrálne študijné pobyty v zahraničí, na ktorých sa krakovskí slovakisti

a etnokultúrne, ale aj bytostné aspekty. Spolupráca však napomáha nielen formovať

podobne ako iní študenti Európskej únie majú možnosť zúčastniť.

vzdelávaciu programovú náplň, ale z didaktického hľadiska je činiteľom zvyšujúcim záujem

V súčasnej dobe je najpopulárnejším študentským programom ERASMUS.

o jazyk, prispieva k tomu, že jeho výučba sa stáva potrebnou i atraktívnou, dovoľuje

ERASMUS umožňuje študentom absolvovať časť svojho štúdia na partnerských

dosiahnuť vyššiu jazykovú úroveň, lebo vďaka stálym kontaktom so slovenskými

univerzitách a získať nové poznatky a skúsenosti zo svojho odboru zodpovedajúce štúdiu na

vysokoškolskými strediskami zaisťuje prístup k najnovším učebným materiálom

domácej univerzite. V rámci programu ERASMUS majú naši študenti možnosť absolvovať

a vedeckým pomôckam. Na vedecko-didaktickej pôde sa realizuje prehlbovaním kontaktov

pobyt na Univerzite Komenského v Bratislave a na Katolíckej univerzite v Ružomberku,

v nasledujúcich oblastiach:

s ktorými Jagelovská univerzita podpísala zmluvy. Okrem programu ERASMUS krakovskí

•výmeny študentov slovenského jazyka, literatúry a kultúry v rámci študentskej jazykovej

študenti môžu absolvovať študijné pobyty aj v rámci Národného študijného programu SAIA.

a odbornej praxe a študijných pobytov,

Ďalšiu možnosť poskytujú ministerské semestrálne pobyty v rámci bilaterálnej

•vzájomnej výmeny separátov, zborníkov, kníh a iných publikácií, ktoré pomáhajú pri

poľsko-slovenskej zmluvy, ktoré okrem osvojovania slovenčiny v prirodzenom slovenskom

vyučovaní slovenského jazyka v Poľsku a poľského jazyka na Slovensku,

prostredí dávajú možnosť podieľať sa aj na realizácii študijného programu, čo rozširuje

•recipročnej výmeny vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov na krátkodobé

vzdelávaciu perspektívu, umožňuje zvládnuť odbornú terminológiu, ponúka väčšiu slobodu

a dlhodobé stáže,

interpretácie jazykových javov a odbornú i bežnú konverzáciu.

•vzájomnej účasti na medzinárodných vedeckých konferenciách a vzájomné publikovanie

Po absolvovaní druhého ročníka sa niekoľko študentov každoročne zúčastňuje na

konferenčných materiálov,

letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca na Filozofickej fakulte

•spoločného riešenia vedeckých a odborných úloh, zameraných najmä na jazykovedné

Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem výučby slovenského jazyka im SAS poskytuje

a literárnovedné študijné oblasti a na kulturológiu.

možnosť zoznámiť sa s najnovšími trendmi v oblasti vedy, kultúry, súčasného i ľudového
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Krakovská slovakistika počas 45 rokov svojej existencie nadviazala mnohé

Poznámky

akademické a kultúrne kontakty so slovenskými vysokoškolskými aj vedeckými

1

strediskami. Trvalo spolupracuje s Katedrou slavistiky Univerzity Komenského v Bratislave,

2

ale máme aj dobré neoficiálne vedecké kontakty s Katedrou slovenského jazyka UK,
s Ústavom slovenského jazyka a slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
v Bratislave, s Katedrou slovenského jazyka a s Katedrou slavistiky Prešovskej univerzity
a Košickej univerzity. Rozbehli sme tiež spoluprácu (študentské študijné pobyty,
konferencie) s Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Na etnokultúrnej a sociolingvistickej pôde je to spolupráca so slovenskými
kultúrnymi a diplomatickými strediskami ako Slovenský inštitút vo Varšave, Generálny
konzulát SR v Krakove alebo Spolok Slovákov v Krakove. V týchto inštitúciách nachádzajú
niektorí naši absolventi stále alebo príležitostné zamestnanie, ale mnohé inštitúcie angažujú
študentov aj do všelijakých akcií a podujatí, napr. naši študenti aktuálne spolupracujú
s Generálnym konzulátom SR v Krakove na príprave zimných spoločných poľskoslovenských hier, študenti 2. ročníka sú prostredníctvom Maršalkovského úradu v Krakove
(úrad samosprávneho kraja) zapojení do európskeho projektu z oblasti školstva.
Ďalšia časť absolventov, ale aj študentov spolupracuje s mnohými svetovými
korporáciami a podnikmi, ktoré majú svoje pobočky v Poľsku a na Slovensku, ako napr.

Slovenskému názvu docent v poľštine zodpoveda doktor habilitovaný alebo univerzitný profesor.

Vzhľadom na čas a obsahový objem nebudem uvádzať bibliografické údaje všeobecne vymenovaných
publikácií, ktoré možno nájsť v bibliografickom zozname prác krakovských slovakistov.
3

Úroveň B2 študenti dosahujú práve vďaka tomu, že ako študenti príbuzného jazyka majú vyššiu percepciu
ako produkciu; niektorí už v 1. ročníku majú percepciu na úrovni A2.
4

Pozri zoznam používaných učebníc: KAMENAROVÁ, Renáta – ŠPANOVÁ, Eva – IVORĺKOVÁ, Helena –
BALŠĺNKOVÁ, Dorota – KLESCHTOVÁ, Zuzana - MOŠAŤOVÁ, Michaela – TICHÁ, Hana: Krížomkrážom. Slovenčina A1. Cvičebnica 2007; Krížom-krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičebnica 2009; Krížomkrážom. Slovenčina A2. Cvičebnica 2009; Krížom-krážom. Slovenčina B1, Cvičebnica 2011. Bratislava: Studia
Academica Slovaca. Univerzita Komenského; ŠTAJNEROVÁ, Hilda: Konverzačná príručka slovenčiny, 2000,
2002, 2004. Bratislava: Studia Academica Slovaca. Univerzita Komenského; VAJIČKOVÁ, Mária: Slovenčina
pre cudzincov, Gramatické cvičenia, 2005, 2009. Bratislava: Studia Academica Slovaca. Univerzita
Komenského; ŽIGOVÁ, Ľudmila: Komunikácia v slovenčine, Textová príručka a cvičebnica 2005, 2009.
Bratislava: Studia Academica Slovaca. Univerzita Komenského; BORTLIKOVÁ, Alica – MAJEROVÁ, Eva –
NAVRÁTILOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk, Gramatika, 2008, Bratislava: Centrum ďalšieho
vzdelávania, Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov. Univerzita Komenského.
5

Pozri práce H. Mieczkowskej, M. Papierzovej, E. Orwińskej, M., M. Szymczak- Rozlachovej, S. Sojdy. Pozri
aj súbor článkov E. Lotku, Synchronní konfrontace češtiny a poľštiny (Olomouc 1997).
6

SOKOLOVÁ, Miloslava – VOJTEKOVÁ, Marta – MIROSŁAWSKA, Wirginia – KYSEĽOVÁ, Miroslava:
Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012.
7

PANČĺKOVÁ, Marta. Zradnosti poľskej a slovenskej lexiky. Opole: Uniwersytet Opolski 2005; Rozvojové
tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Bratislava: Univerzita Komenského 2008.
8

BUFFA, Ferdinand: O poľskej a slovenskej frazeológii. Bratislava: 1993; Frazeologický slovník poľskoslovenský. Prešov: Náuka 1998.
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This article comprises a full description, although, out of necessity, presented as an outline,
of the Department of Slovak Philology at the Institute of Slavonic Philology of the
Jagiellonian University in Kraków. Special attention is given to the curriculum of Slovak as
a foreign language course for Polish students. The author includes all the parameters that
should be taken into account when developing a sound language teaching curriculum at an
academic level, in line with European standards. One of the key parameters is the type of
language and its genetic relationship with the native language of the students. The
effectiveness and command of the language taught also depends on the competency of the
teaching staff and the utilisation of library resources and the environment.
Key words: Slovak as a foreign language, curriculum, language proficiency, genetic
relationship (linguistics), progress made (language command)
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Slovakistika na Varšavskej univerzite je jedným zo študijných odborov v rámci

V súčasnosti sa slovakistika neotvára každý rok, ale v pravidelných cykloch,

slavistiky na Fakulte polonistiky. Inštitút západnej a južnej slavistiky je jednou z ôsmich

podobne ako v prípade iných študijných odborov. V tomto roku máme študentov

jednotiek (a jedným zo šiestich inštitútov) tejto fakulty. Jeho štruktúra sa zakladá na

v 3. ročníku bakalárskeho a v 2. ročníku magisterského štúdia. Na budúci rok plánujeme

rozdelení na oddelenia a nie na katedry. Na inštitúte teda existujú dve oddelenia: Oddelenie

prijať študentov do 1. ročníka bakalárskeho aj magisterského štúdia.

slovanských literatúr a kultúr a Oddelenie slovanských jazykov a kultúr. Slovakistika ako

Vzhľadom na to, že študenti k nám prichádzajú bez znalosti slovenského jazyka,

samostatný odbor existuje od roku 1995. Vtedy bol prvýkrát na Varšavskú univerzitu

program výučby je postavený tak, aby poskytoval študentom možnosť čo najrýchlejšie

vyslaný lektor zo Slovenska, čo znamenalo začiatok samostatných slovakistických štúdií.

dosiahnuť schopnosť komunikácie a zároveň ich pripravil na aktívne a efektívne

Dovtedy slovakistika fungovala v rámci česko-slovenskej filológie.

absolvovanie predmetov vyučovaných v slovenčine. Tieto predmety sú zavedené do
študijného programu od 2. ročníka bakalárskeho štúdia. Naši študenti končia bakalárske
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štúdium zo znalosťou jazyka na úrovni C1. Ovládanie jazyka na konci magisterského štúdia

prezentované s dôrazom na súčasný stav, ale aj v kontraste s minulosťou. Literatúru

sa približuje ovládaniu jazyka rodenými hovoriacimi. Takúto úroveň sa nám darí dosiahnuť

k predmetu tvoria rôzne knižné a časopisecké zdroje, audio- a audiovizuálny materiál,

vďaka tomu, že tradičný lektorát dopĺňame povinnými prednáškami a seminármi, ktoré sa

materiál vytvorený lektorom (adaptované texty), obrazový materiál (fotografie, obrázky,

realizujú v slovenčine.

komiksy) a materiál z internetových portálov.

Špecifikum varšavskej slavistiky a zároveň aj slovakistiky spočíva v tom, že
ponúkame študentom nie čisto filologické štúdium, ale filologicko-kulturologické. V rámci
takto stanoveného profilu sme zaviedli rad spomenutých predmetov, ktorých výučba sa

3. Kultúrna geografia Slovenska
Je to predmet, ktorý sa uskutočňuje v rozsahu 30 hodín. Tematicky zahŕňa

konala po slovensky. Patria k nim:

demograficko-ekologickú charakteristiku Slovenskej republiky a prezentujú sa kultúrno-

V 2. ročníku bakalárskeho štúdia 4 predmety:

spoločenské fakty (napr. kultúrne centrá, ľudová kultúra, charakteristika obyvateľstva
a pod.), ako aj regionálne rozdiely v slovenskom kontexte. Na vyučovaní sa pracuje

1. Populárna kultúra s audiovizuálnymi prvkami

s rôznymi textami a využíva sa bohatý vizuálny materiál (obrázky, turistické materiály,

Predmet v rozsahu 60 hodín má podobu seminára a je venovaný prezentácii

dokumentárne filmy, mapy a pod.), ale aj didaktické hry s geografickou alebo kultúrnou

rodokmeňa a podoby konštitutívnych prvkov populárnej kultúry na Slovensku s využitím

tematikou (Slovensko – otázky a odpovede, hry vytvorené lektorom). Literárne zdroje

konkrétnych príkladov. Jeho cieľom je zoznámiť študentov so základnými pojmami,

zahŕňajú rôznorodú odbornú a populárno-náučnú literatúru, atlasy a encyklopédie. Po

teóriami aj metódami výskumu populárnej kultúry, s procesom konštituovania

absolvovaní predmetu sa študent orientuje na mape Slovenska, má základné geografické

a diferenciácie slovenskej populárnej kultúry (v česko-slovenskom a európskom kontexte),

a politické informácie o Slovenskej republike a pozná jej regionálne rozdiely, a to nielen

ako aj s jej súčasnou podobou.

v kontexte súčasnosti, ale aj z hľadiska historického vývoja krajiny.

Materiál je rozdelený do štyroch tematických blokov: I. blok sa týka sociálnych,
ekonomických a technických faktorov populárnej kultúry a jej funkcie v každodennom

4. Súčasný slovenský jazyk

živote (sociálna dimenzia); II. – hodnotenia populárnej kultúry (axiologická dimenzia); III. –

Táto lingvisticky zameraná prednáška sa realizuje v rozsahu 60 hodín. Tematicky je

metód analýzy a interpretácie prejavov populárnej kultúry (metodologická dimenzia); IV. –

rozdelená na niekoľko častí, čo zahŕňa stručný náčrt histórie jazyka, opis jazykového

premien v slovenskej populárnej kultúre na základe literatúry, časopisectva, filmu, hudby,

systému podľa jazykových rovín (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia)

televízie a rozhlasu (historicko-kulturologická dimenzia).

a stručný vývoj lingvistiky ako vedy. Cieľom prednášok je systematizácia vedomostí
o súčasnom slovenskom jazyku, ktoré študenti získavajú na lektorátoch. Povinnou

2. Zvyky, obyčaje a náboženská kultúra Slovenska

a odporúčanou literatúrou sú slovenské lingvistické knižné a časopisecké zdroje. Študenti sa

Tematicky sa tento predmet v rozsahu 30 hodín dotýka charakteristiky duchovného

učia pracovať aj so slovenskými slovníkmi a kodifikačnými príručkami, ako aj

a kultúrneho dedičstva Slovenska, v rámci ktorého sú prezentované predovšetkým

s internetovými lingvistickými zdrojmi (slovníky na internete, literárne zdroje na stránke

najdôležitejšie zvyky, štátne aj cirkevné sviatky, rodinné, regionálne a celonárodné tradície

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenský

a taktiež kultúra spätá s každodenným životom Slovákov. Všetky tieto informácie sú

národný korpus a pod.).
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V 3. ročníku bakalárskeho štúdia 1 predmet:

2. Súčasná slovenská literatúra
Cieľom tohto seminára (v rozsahu 30 hodín) je obohatiť vedomosti študentov

5. Súčasný spoločensko-politický život na Slovensku a kultúrne inštitúcie
Predmet prebieha vo forme seminára v rozsahu 60 hodín. Predmetom výučby sú
základné podmienky fungovania štátu, najdôležitejšie javy moderného spoločensko-

o tematiku súčasnej slovenskej literatúry vrátane najnovších javov, ako aj získať praktickú
schopnosť analyzovať texty a javy z literárneho života a vedieť verbalizovať nadobudnuté
poznatky v slovenskom jazyku.

politického života, najdôležitejšie vzájomné súvislosti politiky a kultúry so zvláštnym

Seminár sa venuje súčasnej slovenskej literatúre od 60. rokov 20. storočia po

dôrazom na inštitúcie verejného života, zároveň aj etnické vzťahy a legislatíva, ktorá ich

súčasnosť. Obsahuje prvky prednášky, predovšetkým sa však sústreďuje na analýzu

upravuje.

literárnych textov. Jeho dôležitou súčasťou je spoločné uvažovanie nad formami literárneho

Počas realizácie predmetu by študenti mali získať schopnosť porozumieť výpovedi

života na Slovensku, stavom súčasnej literárnej kritiky a jej formami. Interpretácia

a autentickým textom, ako aj schopnosť získavať a odovzdávať informácie týkajúce sa

literárnych textov sa preto spája s vysvetlením súvislostí medzi literárnymi javmi

konkrétnych reálií, schopnosť porozumieť faktom, ktoré súvisia s kultúrnymi a spoločensko-

a súčasným kultúrnym kontextom.

politickými reáliami, a vedieť ich aj interpretovať. Študent má ďalej vedieť využiť získané
informácie v procese komunikácie, formulovať vlastný názor a úsudok o kultúrnych
a spoločensko-politických reáliách Slovenska.

3. Jazykové tradície v regióne
Predmet má charakter prednášky a hodinová dotácia je 60 vyučovacích hodín.
Tematicky sleduje genetické a priestorové vzťahy medzi podobami národného jazyka

V rámci magisterského štúdia sa vyučujú ďalšie 4 predmety:

s dôrazom na lexikálne a gramatické črty, ale aj stratifikáciu národného jazyka vrátane
súčasných jazykových noriem, kodifikácie a hovorovej podoby slovenčiny. Literárne zdroje

1. Antropológia politiky

tvorí rôzna odborná knižná aj časopisecká literatúra, ale využívajú sa aj internetové zdroje.

Hodiny tohto predmetu majú formu seminára v rozsahu 30 hodín. Prostredníctvom
kategórií z oblasti antropológie politiky sa mapuje sféra spoločenskej praxe a v nej napätie

Tieto tri predmety sa vyučujú v 1. ročníku magisterského štúdia. V 2. ročníku pribúda ešte

medzi rôznymi spôsobmi interpretácie udalostí (od významov, ktoré diktujú inštitúcie,

jeden predmet:

k individuálnym interpretáciám, ktoré vyplývajú z bežného života), zmeny významu týchto
udalostí, ich vzájomné konflikty a vrstvenie spoločných predstáv.

4. Kultúrne vzťahy v regióne – Česko a Slovensko

Na ilustráciu oblasti spoločenskej praxe v jej politickom aspekte sa počas

Je to prednáška v slovenskom a českom jazyku, ktorá poukazuje na vnútorné

vyučovania využívajú rôznorodé literárne zdroje (o. i. tlač, memoáre, individuálne správy,

kultúrne špecifiká regiónu z hľadiska vzťahov medzi etnickými, náboženskými

ako aj vizuálne umenie). Počas hodín študenti spoznajú literatúru predmetu z oblasti

a národnostnými skupinami, berúc do úvahy aj neslovanských susedov. Poukazuje aj na

antropológie politiky (metodológia tohto druhu výskumu), a to predovšetkým slovenské

vzťahy medzi skúmaným priestorom a najdôležitejšími zahraničnými centrami kultúry, ktoré

literárne zdroje.

sú dôležité z hľadiska jeho dejinného vývoja.
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Cieľom prednášky je pomôcť študentom uviesť do širšieho kontextu kultúrne prvky,

významné diela reprezentujúce slovenskú literatúru 19. a 20. storočia (próza, poézia

ktoré sú im známe, a to prostredníctvom pozorovania procesov a výsledkov komunikácie

a dráma), ktoré boli preložené do poľštiny. V interpretácii sa venuje pozornosť kultúrnemu

medzi kultúrami a zároveň aj na úrovni vzťahov so zahraničnými kultúrnymi centrami (napr.

a literárnemu kontextu.

Viedeň, Budapešť, Lipsko, Istanbul, Moskva), ale i v rámci regiónu a na vlastnom území.
2. Literatúra ako zdroj a svedectvo tradícií
Predmet sa realizuje formou prednášky v rozsahu 60 hodín v 2. ročníku bakalárskeho
Všetky vymenované predmety sa vyučujú v slovenčine, pomáhajú pri učení sa
jazyka, vo veľkej miere umožňujú rýchlejšie dosiahnuť požadovanú úroveň, pomáhajú

štúdia. Predstavuje zmeny estetických a ideových preferencií rozhodujúcich o povahe
najvýznamnejších diel aj ich evolúcie. Prezentované sú také témy ako:

pochopiť kultúrne mechanizmy a približujú nielen zemepisné, ale aj spoločensko-politické

• otázka periodizácie slovenskej literatúry – sporné otázky,

reálie krajiny. Získané vedomosti týkajúce sa poznania krajiny aj regiónov vytvárajú

• problematika formovania národnej literatúry na Slovensku,

absolventom väčšie možnosti uplatniť sa na trhu práce. V didaktickej ponuke sú aj výberové

• aktuálny kánon slovenskej literatúry (analýza učebníc, antológií),

predmety, ktoré sa tak isto vyučujú v slovenčine. Študenti sú povinní vybrať si a úspešne

• „prednárodné” kánony slovenskej literatúry (konfesijné, regionálne a štátotvorné),

absolvovať aspoň jeden z týchto predmetov. V najbližšom akademickom roku plánujeme

• vytváranie základov kánonu v období slovenského národného obrodenia (s ohľadom

ešte zvýšiť počet predmetov vyučovaných v slovenčine. Doterajšia prax ukazuje, že aj keď
na začiatku to môže byť pre študentov náročné, nakoniec sa im vynaložená námaha vráti.
Takýto profil štúdia ovplyvňuje aj profil lektorátov. Lektor musí synchronizovať tematické
oblasti hodín s potrebami, ktoré súvisia so slovnou zásobou študentov.

na vonkajšie inšpirácie): úloha Štúra a jeho estetických preferencií,
• kanonické texty slovenskej literatúry (interpretácie, ideologizácie, tabu) –
prezentácia najdôležitejších javov,
• funkcionalizácia európskych tradícií v kontexte kánonu slovenskej národnej
literatúry.

Študenti v rámci slovakistiky študujú aj predmety, ktoré sa vyučujú v poľštine. Patria
k nim:

3. Dejiny umenia na Slovensku
Seminár sa realizuje v rozsahu 60 hodín a je určený pre študentov 1. ročníka

1. Analýza literárneho textu na slovenskom materiáli

bakalárskeho štúdia. Predmet predstavuje náčrt dejín umenia, ktoré vzniklo na slovenskom

Predmet má charakter cvičení a je určený pre študentov 1. ročníka bakalárskeho

území prostredníctvom pravidelnej prezentácie jednotlivých etáp a období v umení od

štúdia v rozsahu 30 hodín za semester. Jeho úlohou je uviesť študentov do sveta pojmov

praveku po súčasnosť. Prezentované sú vlastnosti architektúry, výtvarníctva a hudby, typické

spojených s analýzou literárneho textu. Pripravuje ich na prednášku literatúra ako zdroj

pre jednotlivé epochy, a ich analýza sa opiera o konkrétne príklady v slovenskom umení.

a svedectvo tradícií krajiny, ako aj na iné predmety spojené s analýzou kultúrneho textu

Prezentácia je doplnená o široký kultúrny kontext určitej epochy.

literárneho charakteru. V rámci kurzu sa vykonávajú interpretácie najdôležitejších
literárnych diel, ktoré vznikli v slovenskom kultúrnom kruhu s ohľadom na kultúrny kontext
krajiny, pričom sa využíva primeraný pojmový aparát. Interpretačným materiálom sú
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4. Kulturologické myslenie na Slovensku

Predmet sa realizuje formou seminára v rozsahu 30 hodín v 3. ročníku bakalárskeho

v kombinácii s gramaticko-prekladovou metódou (pri prekladových cvičeniach a niektorých

štúdia. Popri písaných textoch (hlavne esejistika) sa využívajú aj iné druhy materiálu

aktivitách spojených s osvojovaním si slovnej zásoby), pričom ide o komunikatívne

(dokumentárny film, ikonografické materiály). Problematika, ktorá sa preberá na seminári,

vyučovanie s aktívnou participáciou študentov. Vo vyšších ročníkoch (3. ročník

je rozdelená do 6 tematických blokov:

bakalárskeho štúdia a oba ročníky magisterského štúdia) sa realizujú aj prekladové cvičenia.

1. Dejiny slovenských výskumov v oblasti kultúry (začiatok kulturologickej reflexie
a národopisných výskumov, priekopníci, inštitúcie)

Hodnotenie predmetu pozostáva z troch častí: a) 20 % záverečného hodnotenia tvoria
získané body z aktivít v priebehu semestra (hodnotené domáce úlohy, slohové práce, malé

2. Významní predstavitelia slovenského kulturologického myslenia

testy zo slovnej zásoby a jednotlivých gramatických javov), b) 30 % testy z jednotlivých

3. Príroda v slovenskom kulturologickom myslení

lekcií v priebehu semestra, c) 50 % záverečná skúška, ktorá má písomnú a ústnu časť. Na

4. Otázka vidieckosti a výskum kultúry

bakalárskom štúdiu dosahujú študenti prvého ročníka po dvoch semestroch úroveň A2,

5. Národ, ľud, nacionalizmus v kulturologickej reflexii

študenti druhého ročníka úroveň B2, študenti tretieho ročníka C1. Na magisterskom štúdiu

6. Kultúra a etika

dosahujú študenti piateho ročníka úroveň C2.

Samozrejme, veľmi dôležitou časťou výučby sú lektoráty, ktoré sa realizujú

Okrem lektorátov pre študentov, ktorí sú vo svojom štúdiu na slovenský jazyk

v každom roku štúdia v oboch semestroch okrem 2. ročníka magisterského štúdia, keď

primárne špecializovaní, poskytujeme aj lektoráty (tzv. lektoráty B) pre študentov, ktorých

študenti lektorát absolvujú iba v zimnom semestri. Na hodinách sa rozvíjajú všetky

špecializácia je iná než slovakistika, pričom existujú 2 skupiny týchto predmetov, a to buď

komunikačné zručnosti – produkčné i recepčné: čítanie a počúvanie s porozumením, písanie

ide o lektorát jazyka B (teda druhého cudzieho jazyka) pre študentov slavistiky, alebo ide

a hovorenie. Z jazykových kompetencií sa cielene rozvíja gramatická, lexikálna, sémantická,

o lektorát slovenčiny ako cudzieho jazyka pre študentov iných študijných odborov. Tieto

fonologická, ortografická a ortoepická kompetencia. Vyučovanie sa realizuje rozdelené do

lektoráty sú pre študentov všetkých ročníkov a otvárajú sa v každom semestri na úrovniach

tematických blokov (napr. cestovanie, medziľudské vzťahy, šport, vzdelávanie, médiá

A1, A2, B1 a B2. Hodinová dotácia všetkých lektorátov B je 60 vyučovacích hodín za

a pod.), ktoré vychádzajú z tematických okruhov Spoločného európskeho referenčného

semester. Tak ako pri lektorátoch A, aj na hodinách tohto typu lektorátu sa rozvíjajú všetky

rámca pre vyučovanie jazykov. Vo vyučovacom procese sa používajú rôzne materiály. Pre

komunikačné zručnosti a už spomínané jazykové kompetencie.

úrovne A1 – B1 sú to učebnice a cvičebnice Krížom-krážom od autorského kolektívu Renáta
Kamenárová a kol., pre vyššie úrovne iné gramatické alebo konverzačné príručky, ako aj

Študenti majú možnosť využiť štipendijnú ponuku v rámci programov Erasmus,

materiály vytvorené lektorom (texty, lexikálne aj lexikálno-sémantické, gramatické,

Ceepus, ako aj v rámci mesačných alebo semestrálnych stáží, ktoré ponuka Ministerstvo

výslovnostné a pravopisné cvičenia, jazykové hry, audio- a audiovizuálne cvičenia a pod.).

školstva Poľskej republiky. Pravidelne ich využívajú, čím rozširujú svoje jazykové

Využívajú sa texty rôznej proveniencie, rôznych žánrov a štýlov. Okrem textov

kompetencie, majú možnosť využiť konzultácie so slovenskými vedcami, navštíviť a využiť

v učebniciach to sú predovšetkým rôznorodé články z novín a časopisov, texty umeleckej

slovenské knižnice a archívy.

literatúry a aj tzv. blogy; niektoré texty sú pôvodné, niektoré adaptované. V procese výučby

Veľmi dobre sa nám spolupracuje so Slovenským inštitútom vo Varšave. Naši

je uprednostňovaná priama metóda (bez použitia materinského jazyka študentov)

študenti tam praxujú, aktívne sa zúčastňujú na pripravovaných akciách. V posledných dvoch
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rokoch sa z ich iniciatívy a s organizačnou podporou Inštitútu zorganizovali dve prehliadky
slovenského filmu. Naši študenti sami vybrali filmy, preložili všetky dialógové listiny do
poľštiny v snahe priblížiť širšiemu okruhu divákov slovenskú kinematografiu.
Pred dvoma rokmi nás Slovenský inštitút podporil pri organizácii slovakistickej
vedeckej konferencie, spojenej so stretnutím poľských slovakistov zo slovakistických
stredísk aj za účasti niekoľkých slovenských vedcov. Výsledkom konferencie bola zbierka
štúdií pod názvom Czarny romantyzm: przypadek słowacki (Čierny romantizmus: slovenský
prípad).
Naše aktivity nie sú spojené iba s didaktikou. Naše personálne obsadenie je pomerne
malé, ale napriek tomu sa môžeme pochváliť významnými vedeckými výsledkami.
V posledných rokoch boli výsledkom práce našich výskumníkov tri monografie týkajúce sa
slovenskej literatúry, niekoľko desiatok článkov v časopisoch a zborníkoch v Poľsku aj
v zahraničí.
Absolventi slovakistiky v ISZiP sa vo väčšine prípadov snažia nájsť prácu spojenú so
slovenským jazykom a vďaka svojmu odhodlaniu sú schopní to dosiahnuť, čo iba
potvrdzuje, že počas štúdia získavajú nielen veľmi vysoké jazykové kompetencie, ale aj
schopnosť využiť získané (nielen filologické!) vedomosti v rôznych oblastiach. Svoju
programovú ponuku stále obohacujeme a snažíme sa vychádzať v ústrety očakávaniam
študentov, preto zdokonaľujeme formy výučby nielen jazyka, ale aj ďalších predmetov
spojených so slovenským kultúrnym dedičstvom, ale predovšetkým so súčasnosťou,
aktuálnymi procesmi v kultúre, politike a vo verejnom priestore na Slovensku.
V novom programe slavistických štúdií, ktorý je platný od minulého roku, sa počet
hodín lektorátu zvyšuje na 240 ročne. Celkovo v rámci bakalárskeho štúdia študenti
absolvujú 720 a v rámci magisterského štúdia 240 vyučovacích hodín lektorátu. Menia sa aj
predmety, ktorých výučba prebieha v jazyku odboru, v ktorom sa študenti špecializujú,
alebo sa koriguje ich profil. V prípade študentov slovakistiky je to však otázka budúcnosti.

Resumé
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Presentation of Slovak Studies at the University of Warsaw
The article focuses on the current state of Slovak studies at the University of Warsaw (also
with elements of its history), its position within the structures of the Institute of Western and
Southern Slavic Studies, as well as its profile and methodological basis. The program of
studies altered as a consequence of the installment of the cultural and philological studies’
profile is presented as well. The article takes into consideration the levels and methods of
Slovak language teaching, scientific publications developed by university teachers, and the
promotion of Slavic studies.
Key words: Slovak studies, Warsaw, cultural studies, language

LUCYNA SPYRKA

PR A GM ATIZÁCIA SLOVENČIN Y AK O C U DZIE HO
JAZ YKA V SLIEZSK OM UNIVERZITNOM
VZDEL ÁVANÍ
Lucyna Spyrka
Sliezska univerzita v Katoviciach

Na Sliezskej univerzite v Katoviciach sa slovenčina vyučuje v rámci slavistického
filologického štúdia, ktoré vedie Inštitút slovanskej filológie. Je to jeden zo siedmich

slovenského jazyka buď v rámci lektorátu alebo v rámci porovnávacej gramatiky
slovanských jazykov.

jazykov, ktoré sa tu učia: vedľa bulharčiny, češtiny, chorvátčiny, macedónčiny, slovinčiny

Zmeny nastali v prvej polovici 80. rokov, keď do Katovíc prišiel prvý lektor

a srbčiny. Slovenčina na Sliezskej univerzite sa učí už od roku 1975, najprv ako takzvaný

slovenčiny – Slovák, budúci veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku PhDr. Marián

druhý jazyk v rámci bohemistiky (Basaj, 2002, s. 29) a ako dodatočný, tretí slovanský jazyk

Servátka, CSc. Bohemistické štúdium sa vtedy premenilo na štúdium českej a slovenskej

v rámci vtedajšieho juhoslavistického štúdia. Ako súčasť týchto špecializácií sa slovenčina

filológie, v rámci ktorej sa síce slovenčina stále učila ako druhý jazyk a stále v menšom

učila v obmedzenom počte hodín. V podstate to bol „čistý“ lektorát, lebo okrem jazyka,

počte hodín v porovnaní s češtinou, ale už sa prednášali ako samostatné predmety dejiny

ktorého učiteľmi boli Poliaci, neexistoval v rozvrhoch nijaký iný samostatný slovakistický

slovenskej literatúry a gramatika slovenčiny. Pri takto organizovanom štúdiu záujem

predmet. Dejiny slovenskej literatúry sa učili na margo dejín literatúry českej, gramatika

študentov o slovenský jazyk a literatúru stále rástol, na diplomových seminároch vedľa
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bohemistických začali vznikať prvé slovakistické diplomové práce. Navyše po rokoch, keď

Zavedenie slovakistiky ako samostatného odboru neznamenalo rezignáciu na

vzhľadom na politickú situáciu v Poľsku pre slavistov – vedcov, učiteľov a študentov – boli

vyučovanie slovenčiny ako druhého jazyka pre študentov ostatných slovanských filológií:

možnosti cestovať do vtedajšieho Československa obmedzené, a v podstate to vôbec nebolo

mohli si ju zvoliť tak študenti bohemistiky ako aj ostatných južnoslovanských filológií.

možné, v druhej polovici 80. rokov v období perestrojky sa hranice začali pomaly otvárať
a v roku 1986 prvý raz slavisti zo Sliezskej univerzity išli na SAS.

V polovici 90. rokov bolo v Inštitúte slovanskej filológie zavedené dvojstupňové
štúdium: trojročne bakalárske štúdium (po poľsky: licencjat) a dvojročné doplňujúce

Ťažko sa študuje jazyk susedského štátu alebo národa, keď ho nemôžete ani

magisterské štúdium. Diplom prvého stupňa študenti získavali po 6 semestroch, keď urobili

navštíviť, nemáte kontakt so živou kultúrou. Pravda, našťastie sme mali lektora – Slováka.

záverečnú skúšku z jazyka a po úspešnej obhajobe diplomovej práce z oblasti jazykovedy

Ale to bolo naozaj minimum. Však internet sme ešte vtedy k dispozícii nemali.

alebo literárnej vedy.

Tento prvý pobyt sliezskych ešte vtedy bohemistov na Letnej škole slovenského

Magisterské doplňujúce štúdium bolo vtedy priamym pokračovaním štúdia prvého

jazyka a kultúry sa ukázal ako osudný: o tri roky nato sa už na Sliezskej univerzite zaviedla

stupňa. V rámci magisterského štúdia študenti prehlbovali svoju praktickú znalosť

slovakistika ako samostatný odbor. Odvtedy sme sa dostali do pozornosti slovenského

slovenčiny, teoretických a historických problémov vývoja jazyka a dejín slovenskej

ministerstva školstva, ktoré hneď od začiatku našu slovakistiku podporovalo na rôznych

literatúry. Program štúdia sa sústreďoval na otázky súčasného jazyka a literatúry. Aj na

poliach činnosti. Mohli sme tiež každoročne chodievať na SAS, a vždy sme mohli rátať

úrovni magisterského štúdia si študenti ostatných slovanských filológií mohli zvoliť

s jeho pomocou. Takisto odvtedy na základe medzištátnej dohody k nám prichádzajú učiť

slovenčinu ako takzvaný druhý jazyk, hoci v tom prípade znalosti teoretických otázok

slovenčinu lektori Slováci. Dodnes tu boli: už spomínaný PhDr. Marián Servátka, CSc.,

gramatiky, dejín jazyka, kultúry a literatúry získavali jedine na prednáškach a seminároch

potom nebohá PhDr. Anna Králiková, PhDr. Anna Perďochová-Sklárová, Mgr. Juliana

o širšom porovnávacom prístupe. Slovakisti diplom magistra získavali po záverečnej skúške

Beňová, Marián Milčák, PhD., Lujza Urbancová, PhD. Momentálne je lektorkou slovenčiny

z jazyka, rozšírenej o otázky z oblasti dejín, kultúry, gramatiky a literatúry, a po úspešnej

Mgr. Andrea Góotšová.

obhajobe diplomovej magisterskej práce.

Slovakistika na začiatku 90. rokov fungovala ako päťročné magisterské štúdium,

Rýchlo sa však ukázalo, že takýto slovakistický komplexný systém štúdia,

v rámci ktorého sa študenti učili od základov slovenský jazyk, prednášali sa slovenské

spracovaný na základe skúsenosti so vzdelávaním slavistov ešte pred rokom 1989,

dejiny, dejiny slovenskej literatúry, gramatika slovenského jazyka a predmet civilizácia

nevyhovuje aktuálnym podmienkam mimouniverzitnej skutočnosti. Slovakistika totiž ako

a kultúra, na ktorom si študenti dopĺňali znalosti slovenských reálií. Na záver štúdia študenti

samostatný odbor vznikla v období, keď sa už podmienky a očakávania na vysokoškolské

písali diplomové práce o slovenskom jazyku v rámci jazykovednej špecializácie alebo

vzdelávanie v Poľsku začali radikálne meniť. Politické zmeny v tejto časti Európy dali

o slovenskej literatúre v rámci špecializácie literárnovednej. Zo začiatku sa síce okrem

zelenú slovakistickému odboru na Sliezskej univerzite. Postupné otvorenie hraníc medzi

jazyka ostatné predmety učili po poľsky, no tento stav sa po sotva pár rokoch zmenil, keď si

našimi štátmi umožnilo častejší kontakt študentov so živou slovenskou kultúrou.

učitelia zlepšili svoju znalosť slovenčiny a potom, keď sa učiteľmi stali čerství absolventi

Demografický baby boom, demokratizácia systému prijímania mladých ľudí na štúdium

slovakistiky.

spôsobili, že na slovakistiku, takisto ako na iné odbory, sa mladí ľudia veľmi ochotne hlásili.
Pritom slovakistika bola pre nich o to zaujímavejšia, že to bolo niečo nové: až keď si v roku
1993 viacerí Poliaci uvedomili, že za južnou hranicou nežijú iba Česi, ale aj slovenský
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národ. Vznikom samostatného Slovenska a otvorením hraníc mladí ľudia získali nádej, že sa

pokúsili pragmatizovať program štúdia, to znamená okrem tradičných filologických

po štúdiu budú zamestnávať v rôznych inštitúciách medzištátnej spolupráce, v pohraničnej

predmetov učiť mladých ľudí aj také praktické schopnosti, ktoré sa im môžu zísť

či colnej službe alebo v poľských či slovenských firmách, ktoré budú spolupracovať a budú

v zamestnaní. Koncom 90. rokov, odpovedajúc na záujem študentov, sa okrem jazykovednej

potrebovať zamestnancov ovládajúcich jazyk. Niektorí verili, že si v Poľsku svoje miesto

a literárnovednej špecializácie na oboch stupňoch štúdia zaviedla ďalšia – prekladateľsko-

nájde slovenská literatúra a že sa budú živiť umeleckým prekladom. No tieto nádeje sa

tlmočnícka. Vyžadovalo si to zvýšenie počtu hodín slovenčiny a v rámci jazykového kurzu

ukázali ako plané: medzištátna spolupráca sa vyvíjala pomalšie, firmy sa radšej obracali na

zavedenie prekladu a tlmočenia, tak zo slovenčiny do poľštiny, ako aj obrátene. Keďže sa

Západ, vydavateľstvá nemali záujem o vydávanie slovenskej literatúry, na vývoj kultúrnych

však vyučovanie jazyka vždy začínalo od základov, rýchlo sa ukázalo, že absolventi prvého

kontaktov neboli finančné prostriedky. Napriek tomu počet záujemcov o štúdium

stupňa štúdia neovládajú slovenčinu natoľko, aby boli schopní dobre prekladať a tlmočiť,

slovakistiky rástol. Prečo predsa len mladí ľudia mali záujem o takéto štúdium? Odpoveď

najmä odborné texty. Preto sme po pár rokoch rezignovali na túto špecializáciu na prvom

nie je jednoduchá. Na slavistické a slovakistické štúdium prichádzali ľudia z rôznych

stupni štúdia a ponechali sme ju len na magisterskej úrovni vzdelávania. Takisto v rámci

dôvodov: niektorí prišli preto, že sa chceli učiť cudzí slovanský jazyk, no nie predtým od

pragmatizácie slovenčiny ako cudzieho jazyka, vzhľadom na študentov, ktorí stále častejšie

základnej školy vnucovanú ruštinu, iní zo zvedavosti a záujmu o slovenskú kultúru, no

ešte počas štúdia odchádzali na rôzne druhy študijných pobytov do zahraničia, sme sa už po

stávalo sa a stáva dodnes, že prišli po úplne náhodnej voľbe odboru. Prichádzali študovať na

roku 2001 na slavistike na Sliezskej univerzite pokúsili o zavedenie vyučovania podľa

prvom stupni, a keď potom zistili, že nedostanú zamestnanie, ktoré si vysnívali, pokračovali

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Vďaka tomu študenti, ktorí sa u nás

v magisterskom štúdiu, potom aj v doktorandskom. Niektorí mali nádej, že budú pokračovať

učili slovenčinu ako jazyk odboru, no najmä ako druhý jazyk, keď odišli do zahraničia, boli

vo vedeckej kariére, čo však nebolo pre všetkých možné, a tak sa ocitli na trhu práce, jeho

schopní určiť úroveň svojej znalosti jazyka nielen na základe známky, ktorú na Sliezskej

požiadavkám príliš vysoko a neadekvátne vzdelaní. Štúdium slovakistiky bolo vtedy

univerzite získali na skúške, ale aj na základe všeobecne platných kritérií. Proces

vnímané okolím viac ako extravagancia a koníček než ako vzdelávací odbor, ktorý by

prispôsobovania výučby jazyka týmto kritériám trval niekoľko rokov, pričom veľmi nám

pripravil mladého človeka na nejaké zamestnanie. Keďže pre absolventov slovakistiky

pomáhalo centrum SAS. Systém sa v konečnej, dnešnej podobe podarilo zaviesť v roku

možnosti zamestnania „v odbore”, či ako sa to hovorí – „s jazykom” (teda že budú

2008.

slovenčinu využívať v zamestnaní) – boli minimálne, väčšina z nich bola nútená vyštudovať
druhý, iný odbor alebo absolvovať nejaké iné odborné kurzy.

Medzitým sa našťastie pomaličky začala vyvíjať ekonomická cezhraničná spolupráca
väčších a menších podnikov, zo začiatku hlavne českých. A tam si viacerí vtedajší naši

Ťažko učiť niekoho, o kom sa vie, že toto vzdelanie potom v živote sotva využije

absolventi našli prácu. Ako to, že slovakisti si našli zamestnanie v poľsko-českom obchode?

a že so svojím vzdelaním sa po štúdiu ocitne odkázaný na ťažkú existenciu závislú od

Nuž, hovoríme o príbuzných jazykoch. Pre priemerného Poliaka v 90. rokoch bolo ťažké

podpory v nezamestnanosti. Zamestnanci slovakistiky si vtedy všimli, že vysoko kultúrne

pochopiť, že čeština a slovenčina sú dva odlišné jazyky. Ale stávalo sa aj to, že pre

a filologicko-teoreticky zamerané štúdium nevyhovuje podmienkam trhu práce (Janaszek-

študentov prichádzala ponuka: zamestnáme so znalosťou češtiny, a potom sa ukázalo, že

Ivaničková, 2002, s. 53), že sa totiž vzdelávajú mladí ľudia, ktorí si so znalosťami,

potrebná bola znalosť slovenčiny. A tak sme spolu s kolegami radi, že aspoň časť našich

získanými počas štúdia, v zamestnaní nepomôžu, že im to nestačí, aj keď poznajú jazyk

absolventov s tamtých rokov predsa len pracuje ako prekladatelia a tlmočníci alebo že sa im

naozaj veľmi dobre, a že teoretickej zložky v štúdiu majú azda priveľa. A tak sme sa

podarilo dostať toto zamestnanie aspoň čiastočne „s jazykom”, ba niektorým dokonca
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v zahraničí, a to na Slovensku, ako aj v Nemecku či v Anglicku. V tomto období nás veľmi

Prekladateľsko-tlmočnícka špecializácia, teraz už len na druhom stupni štúdia, sa

podporoval Konzulát SR v Krakove, ktorý nám posielal informácie o podnikoch, ktoré práve

ukázala najviac obľúbenou medzi študentmi. Dnes si práve túto špecializáciu vyberajú

ponúkali pracovné miesta pre ľudí ovládajúcich slovenčinu.

najčastejšie, hoci tradičné filologické štúdium je stále v našej ponuke. To však neznamená,

V poslednom čase sa podmienky vysokoškolského vzdelávania v Poľsku zase prudko

že učíme iba samotný jazyk, učíme aj predmety z oblasti prekladateľsko-technickej praxe,

zmenili. Reforma vysokého školstva, zavedená v Poľsku pred rokom, si vynútila podstatné

napr. využívanie počítačových systémov napomáhajúcich prácu prekladateľa, a takisto

zmeny v organizácii štúdia. Týka sa to nielen slovakistiky, ale všetkých odborov. Je to

predmety z oblasti translatológie a komunikácie: teóriu prekladu, analýzu prekladu,

následok pokračovania v zavádzaní bolonského systému.

interkultúrnu komunikáciu. No nezanedbávame ani tradičnú filologickú zložku. Podstata je

Systém dvojstupňového štúdia podľa bolonskej regulácie na Sliezskej univerzite platí

v tom, či pomenovanie preklad a tlmočenie chápeme úzko alebo široko ako každý druh

aj dnes, i keď na magisterskej úrovni už nemôžeme hovoriť o formálne samostatnom

komunikácie medzi dvomi jazykmi a kultúrami. My sme to od začiatku chápali široko.

slovakistickom odbore. Keď ide o dnešné vyučovanie jazyka, učí sa stále od nulovej úrovne

Takýto odbor pomohol zaviesť do plánu štúdia viac praktických predmetov, najmä pridať

(veľmi zriedkavo k nám prichádzajú študenti, ktorí už poznajú slovenčinu, sú to ojedinelé

dodatočných 90 hodín praktického prekladu a tlmočenia k bežnému kurzu slovenčiny. To

prípady). Jazyk sa učí v celkovom počte 660 hodín v rámci štúdia 1. stupňa a 240 hodín na

znamená, že pribudlo hodín venovaných výučbe jazyka. Učíme nielen jazykový štandard na

druhom stupni. Okrem toho študenti od druhého ročníka absolvujú prednášky v slovenčine

všetkých úrovniach Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ale aj druhy

(dejiny slovenskej literatúry, slovenská gramatika). Predpokladá sa, že absolvent prvého

odborného jazyka, nielen z oblasti filologických štúdií, ale aj právnickej, technickej,

stupňa štúdia pozná jazyk prinajmenšom na úrovni B2, magister – ak pokračuje v štúdiu –

dokonca aj z oblasti považovanej za najviac náročnú pre preklad – z oblasti medicíny.

na úrovni C2. Pravda, hovorím o slovenčine ako takzvanom prvom jazyku. Slovenčina ako

Nezabúdame však na to, že preklad a tlmočenie si okrem ovládania jazyka vyžadujú aj

druhý jazyk sa učí v počte 420 hodín od druhého ročníka štúdia 1. stupňa, a na druhom

kultúrnu kompetenciu, lebo podstata tohto druhu komunikácie nespočíva iba v jazykovom

stupni je to 180 hodín, pričom vzhľadom na to, že väčšinu predmetov – okrem praktických

prekódovaní, aj keď do jazyka je zapísaná kultúra. Dobrý prekladateľ a tlmočník sa nemôže

prekladovo-tlmočníckych cvičení – absolvujú študenti rôznych odborov, ktorí nepoznajú

obmedziť len na čo i najlepšiu znalosť jazyka, musí mať aj mimojazykové znalosti zo široko

jazyk, už si nemôžeme dovoliť učiť iné slovakistické predmety po slovensky. Záverečná

chápanej kultúrnej a sociálnej oblasti. Preto súčasťou nášho vyučovacieho programu sú aj

úroveň znalosti slovenčiny ako druhého jazyka by mala dosiahnuť po prvom stupni štúdia

naďalej prednášky o vývojových tendenciách v slovenskej kultúre a literatúre

prinajmenšom B1, po druhom prinajmenšom B2.

v porovnávacom prístupe s ostatnými slovanskými a neslovanskými literatúrami, kultúrami

Diplomové práce sa píšu po poľsky (vzhľadom na malý počet učiteľov nie vždy je

a jazykmi. Prednášky a cvičenia sa venujú aj sociolingvistike a interkultúrnej komunikácii,

možné zabezpečiť oponentúru niekoho, kto pozná jazyk), ale obsahujú viacstránkové

v rámci nej aj neverbálnej komunikácii. Snažíme sa pomáhať aj tým, ktorí už predtým

resumé v slovenčine. Len výnimočne sa píšu práce po slovensky. Pokúšajú sa o to najmä

doštudovali, a organizujeme pre nich postgraduálne kurzy zdokonaľujúce ich znalosť

študenti, pochádzajúci zo zmiešaných manželstiev, ktorí základnú (zriedkavo strednú) školu

jazyka. To znamená, že aj učitelia si musia svoje vedomosti rozširovať a nielen

vychodili na Slovensku. No nie vždy sú to podarené pokusy vzhľadom na silnú

zdokonaľovať svoju znalosť jazyka, ale zachádzať aj do oblastí, ktoré sa doteraz nevnímali

medzijazykovú interferenciu, ktorá im sťažuje písanie.

alebo len zriedkavo brali do úvahy v rámci tradičnej filologickej slavistickej didaktiky:
antropológie, sociológie, textológie, psycholingvistiky, výpočtovej techniky a ďalších.
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Nemôžeme sa už totiž sústrediť len na vyučovanie teoretickej gramatiky, dejín literatúry či

napriek tomu, že vedia, že podľa projektu len niekoľkí z nich budú mať možnosť tento

poetiky literárneho textu. Využívame pritom v didaktike svoje prekladateľské skúsenosti.

dvojitý diplom získať. Slovenčina sa pre nich ukázala zaujímavá ako blízka exotika, a keďže

Momentálne okrem lektorky na Sliezskej univerzite pôsobia štyri slovakistky: dr

ich vedomosti o samotnom Slovensku, jeho dejinách a kultúre neboli predtým žiadne, a ako

Mariola Szymczak-Rozlach, dr Marta Buczek, dr Sylwia Sojda a autorka tohto príspevku.

viacerí Poliaci boli presvedčení, že sú „také isté, ako poľské“, po ročnom kurze „čistého“

Všetky sme vo väčšej alebo menšej miere prekladali literárne a neliterárne texty, odborné

lektorátu konštatovali, že samotné poznávanie jazyka im nestačí. A tak sa lektorát

a technické, všetky máme skúsenosti rôzneho druhu s tlmočením, dr Mariola Szymczak-

slovenčiny čiastočne pozmenil na prednášky o slovenských dejinách a kultúre. Dalo by sa

Rozlach navyše pôsobí ako súdna tlmočníčka registrovaná štátom.

teda povedať, že kým na filologickej slovakistike pragmatizácia slovenčiny znamená

V takto usporiadanom študijnom programe sa nám podarilo pragmatizovať

doplnenie programu štúdia o výučbu praktických schopností umožňujúcich využitie znalosti

slovenčinu, pričom tento program ešte stále zlepšujeme. Zdá sa, že práve pragmatizácia je

jazyka a kultúry v zamestnaní po štúdiu, na pragmaticky zameranom novinárskom štúdiu sa

to, čo dnes najviac priťahuje mladých ľudí k štúdiu. Nechcú už študovať niečo, čo nevyužijú

ako potrebná ukázala zdanlivo nepragmatická kultúrna zložka. Je to dôvod na to, že

v budúcnosti, nie každý si môže dovoliť študovať to, čo je jeho koníček, a politické či

pragmatizácia jazyka zároveň znamená medziodborové štúdium, v období postmodernizmu

ideologické podnety, ktorými sa pri voľbe študijného odboru riadili najmä v 80. rokoch

a globalizácie žiadané ako spôsob vzdelávania, ktorý v študentovi a potom v absolventovi

a začiatkom 90. rokov, už patria k minulosti. Pravdaže, prekladateľstvo a tlmočníctvo

štúdia vzbudí kreativitu, inovačnosť a pripraví ho, aby bol schopný účinne riešiť rôzne

nemusí byť jedinou cestou pragmatizácie slovenčiny ako cudzieho jazyka, avšak na

druhy problémov (Wasilkowa, 2007).

Sliezskej univerzite v Katoviciach sa tento spôsob osvedčil.

Slovensko a Poľsko sú susedské štáty a národy, a slovenská a poľská kultúra sa zdajú

V poslednom čase je možné pozorovať aj iný prúd pragmatizácie slovenčiny ako

veľmi blízke. Ako však ukázal pred niekoľkými rokmi prevedený vedecký výskum, Poliaci

cudzieho jazyka. Ide o záujem o vyučovanie jazyka v rámci iných študijných odborov,

nepoznajú slovenskú kultúru, dejiny ani literatúru (Smolińska, 2007, s. 36 – 41), možno

nielen filologických. Nie je to síce úplne nový jav. Aj dávnejšie na slovakistiku prichádzali

práve kvôli tomu presvedčeniu o blízkosti či priam totožnosti našich kultúr. No práve preto

študenti iných odborov: iných filológií, kulturológie, spoločenských vied, histórie a ďalších.

sa nedá učiť slovenský jazyk v Poľsku tak, ako sa učí angličtina, lebo anglickou či

Dnes sa hlásia už nielen ojedinelí študenti, no aj organizátori študijných odborov

anglofónnou kultúrou sme v podstate – aj vďaka globalizácii – obklopení v každodennom

s objednávkou učiť ich študentov slovenčinu. Týka sa to predovšetkým tých pracovísk, ktoré

živote, kým slovenská, hoci geograficky a geneticky bližšia, je Poliakom cudzia. Možno nie

spolupracujú s vysokými školami na Slovensku a ktoré udeľujú takzvaný dvojitý diplom (na

každý potrebuje podrobnú znalosť dejín vývoja jazyka alebo detailné vedomosti z oblasti

základe jedného štúdia diplom dvoch vysokých škôl: poľskej a slovenskej). Takto sa

dejín slovenskej literatúry. Ale predsa len samotný jazyk nestačí. Nestačia samotné, hoci aj

slovenčina učí už druhý rok ako lektorát na Ekonomickej univerzite v Katoviciach, na

metodicky najlepšie príručky a nestačí dištančné vzdelávanie, ktoré využívame ako

novinárskom odbore. Táto univerzita realizuje projekt dvojitého diplomu financovaný

pomocný spôsob najmä pri vyučovaní gramatiky, no ktoré je stále predsa len obmedzené vo

z európskych zdrojov s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. V Katoviciach sa na

svojich psychodidaktických možnostiach. Ovládanie jazyka umožňuje spoznanie kultúry.

novinárskom odbore slovenčinu učí skoro 30 študentov prvého stupňa štúdia v rozsahu 4

Popularita kultúry zase ovplyvňuje záujem o spoznanie jazyka. Priamy kontakt s lektorom

vyučovacie hodiny týždenne. Zvolili si slovenčinu ako druhý cudzí jazyk, aj keď si mohli

ako zástupcom živej kultúry je za týchto okolností stále nenahraditeľný. Zároveň však

vybrať iný (napr. ruštinu alebo taliančinu či v poslednom čase veľmi módnu čínštinu), a to aj

v dnešnej dobe znalosť cudzieho jazyka a kultúry pre viacerých ľudí nemôže byť len
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koníčkom, cieľom samým osebe (Janaszek-Ivaničková, 2002, s. 45), a preto by mali byť
nejako užitočné, mali by byť pragmatizované. Tvorenie možností tejto pragmatizácie sa zdá
byť najlepším spôsobom popularizácie slovenčiny ako cudzieho jazyka a slovenskej kultúry
vo svete.
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Resumé
Pragmatic Slovak as a foreign language in Silesia university education
At the University of Silesia in Katowice Slovak language is taught in the Slavonic philology
study since 1975 year, initially only as a language course. Since 1989 the Slovak philology
exists as a separate field of study. The system of study of Slovak philology like traditional
philology didn't meet current conditions of reality outside university. Therefore, the field of
study required pramgatic: the specialization of translation and interpreting was introducted.
Since 2012 the Slovak language course exists at the University of Economics in Katowice,
on the journalism field. This is another way of pragmatic of Slovak language. Nowadays
knowledge of a foreign language and culture should be somehow useful, should be
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pragmatic. Creating opportunities of pragmatic seems the best way of popularization of
Slovak as a foreign language and Slovak culture in the world.
Key words: pragmatic, Slovak language, Slovak philology, university education

SVITLANA PACHOMOVOVÁ

DV E DESAŤR OČIA UŽHOR ODSKEJ SLOVAKISTIKY
Svitlana Pachomovová
Užhorodská národná univerzita

Vzdelávaco-metodickým a vedeckým centrom ukrajinskej slovakistiky je Katedra
slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity, jediná svojho druhu nielen na

v karpatskom regióne) si vyžadovala prekladateľov a odborníkov s ovládaním jazyka
susedného štátu.

Ukrajine, ale aj v celom postsovietskom priestore. Bola založená 30. mája 1996 na báze

Vznik študijného odboru slovenský jazyk a literatúra práve na Užhorodskej

Katedry všeobecnej a slovanskej jazykovedy a lektorátu slovenského jazyka a kultúry

národnej univerzite bol podmienený nielen zemepisnou polohou (98-kilometrová

otvoreného v septembri 1994.

ukrajinsko-slovenská hranica prilieha k Zakarpatskej oblasti), ale aj dávnejšími tradíciami.

Príprava odborníkov z nového odboru na Ukrajine slovenský jazyk a literatúra bola

V časoch vtedajšieho Sovietskeho zväzu, keď sa na všetkých slovanských katedrách

krajne nutná pre nedostatok učiteľov v zakarpatských školách so slovenským vyučovacím

kultivoval český jazyk a slovenčina bola zriedkavým javom, jedine Užhorodská štátna

jazykom v miestach kompaktne osídlených príslušníkmi slovenskej národnostnej menšiny

univerzita bola v druhej polovici minulého storočia centrom, kde sa zachovávali a rozvíjali

a okrem toho intenzifikácia ukrajinsko-slovenských ekonomických vzťahov (zvlášť

tradície výučby slovenského jazyka. Ten sa tu vyučoval ako druhý slovanský jazyk na
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ukrajinskom a ruskom oddelení od roku 1963. Na Filologickej fakulte v rozličnom čase učili

V súčasnosti na slovenskom oddelení UžNU študuje 64 slovakistov a 5 bohemistov.

slovenčinu odborníci z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove

Za celé obdobie svojej existencie katedra pripravila úctyhodný počet – 125

(dnes Prešovská univerzita) – O. Rudlovčáková, V. Žemberová, M. Štec, M. Blicha, J. Jurčo,

vysokokvalifikovaných odborníkov v odbore slovenský jazyk a literatúra.

E. Jenčíková a J. Kriššáková.

Od prvých dní na slovenskom oddelení UžNU prváci intenzívne (10 hodín týždenne)

Užhorod je centrum polyetnického Zakarpatska, najzápadnejšie mesto Ukrajiny

študujú súčasný slovenský jazyk s lektorom zo Slovenska, ktorý tu pracuje na základe

ležiace bezprostredne na štátnej hranici so Slovenskom a od podpísania schengenských

vyslania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade

dohôd aj na hranici schengenskej zóny. Prudké zmeny v spoločenskom živote na Ukrajine

s medzištátnou dohodou: r. 1994 – 2002 Jaroslav Džoganík, 2002 – 2006 Anita Krčová,

i v celej Európe sa výrazne prejavujú v kultúre, vede i vzdelávaní. Presvedčivo o tom

2006 – 2012 Jaroslav Džoganík, od nového akademického roku Martin Benikovský.

vypovedá exkurz do histórie našej slovakistiky. Slováci na Zakarpatsku žijú oddávna, dnes

V 1. ročníku sa slovenčina vyučuje v kontrastívnom aspekte, s dôrazom na tie rozdiely, ktoré

ich je tu okolo 7-tisíc. V priebehu tisícročnej histórie Slováci a miestni Rusíni-Ukrajinci

možno pozorovať v ukrajinskom a slovenskom jazyku na základe porovnávania príbuzných

patrili do spoločných štátnych útvarov – Uhorského kráľovstva a Rakúsko-uhorskej

jazykových systémov. Od druhého ročníka sa všetky základné lingvistické a literárnovedné

monarchie. Po prvej svetovej vojne, keď vtedajšia Podkarpatská Rus bola pripojená

disciplíny prednášajú v slovenskom jazyku. Ročníkové, bakalárske a magisterské práce naši

k Československej republike, nastalo mimoriadne priaznivé obdobie na rozvoj slovenskej

študenti píšu po slovensky.

etnickej menšiny.
So začiatkom maďarskej okupácie a s pripojením Zakarpatska k ZSSR po druhej

Učitelia na našej katedre zabezpečujú nasledujúce disciplíny:
1. ročník

svetovej vojne sa situácia Slovákov prudko zhoršila. V povojnových rokoch mnohé

• Úvod do štúdia jazykov

slovenské rodiny zapisovali svojim deťom ukrajinskú alebo ruskú národnosť, aj preto

• Úvod do štúdia literatúry

Slovákov podľa štatistiky ubudlo. Zhoršila sa aj jazyková situácia. Na rozdiel od

• Úvod do slovanskej filológie

zakarpatských Maďarov, ktorí si zachovali svoj jazyk (patrí do ugrofínskej skupiny uralskej

• Úvod do študijného odboru

jazykovej rodiny a tá je štruktúrne i geneticky vzdialená od slovanskej, a teda aj menej

• Súčasný slovenský spisovný jazyk (normatívny propedeutický kurz)

náchylná na interferenciu), príbuznosť nárečí Slovákov a miestnych Ukrajincov v procese

• Staroslovienčina

polstoročných kontaktov spôsobila takmer úplnú asimiláciu slovenských dialektov.

• Dejiny Slovenska

V dôsledku spoločensko-politických zmien na Ukrajine a Slovensku na prelome 80.
a 90. rokov minulého storočia sa zmenili podmienky vývinu nových štátnych jazykov –

• Národopis Slovenska
2. ročník

ukrajinčiny a slovenčiny. Prijatie Deklarácie práv národností (1991) a Zákona

• Súčasný slovenský spisovný jazyk (fonetika, slovotvorba)

o národnostných menšinách na Ukrajine (1992) zohralo mimoriadne dôležitú úlohu

• Súčasný slovenský spisovný jazyk (lexikológia)

v procese obrodenia jazyka a kultúry miestnych Slovákov.

• Dejiny slovenskej literatúry (staršie obdobie)
• Dejiny slovenskej literatúry (osvietenstvo, klasicizmus a romantizmus)
• Ústna ľudová slovesnosť
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• Detská literatúra

• Aktuálne problémy súčasnej slovenskej literatúry

• Lingvokrajinoveda Slovenska

• Všeobecná jazykoveda

• Slovenská dialektológia

• Teória literatúry a základy estetiky

3. ročník

• Problémy umeleckého prekladu

• Súčasný slovenský spisovný jazyk (morfológia)

• Teória a metodológia lingvistických výskumov

• Dejiny slovenskej literatúry (realizmus a moderna)

• Teória a metodológia literárnovedných výskumov

• Dejiny slovenskej literatúry (medzivojnové obdobie)

• Metodika výučby lingvistických disciplín na vysokej škole

• Dejiny slovenskej literárnej kritiky

• Metodika výučby literárnovedných disciplín na vysokej škole

• Druhý slovanský jazyk (čeština)

• Tretí slovanský jazyk (ruština)

• Ortoepické praktikum

• výberová prednáška Etika prekladateľa a tlmočníka

• Ortografické praktikum

• výberová prednáška Slovenská interpunkcia

• Teória a prax prekladu

• výberová prednáška Slovenská poézia 19. – 20. storočia v diskurze ukrajinsko-

• Historická gramatika

slovenských literárnych vzťahov

• Dejiny slovenskej kultúry

Počas štúdia na slovenskom oddelení študenti slovakisti absolvujú 6 druhov povinnej

• Preklad textov odborného štýlu
• výberová prednáška Právnická terminológia
• výberový seminár Konzekutívne tlmočenie
4. ročník

študijnej praxe.
Jazykovo-poznávacia prax (doc. L. T. Budnikovová). Po prvom ročníku študenti
absolvujú jazykovo-poznávaciu prax na Slovensku, kde majú možnosť stretávať sa so
svojimi slovenskými rovesníkmi. Je to vari najkrajší spôsob osvojenia si jazyka a kultúry,

• Súčasný slovenský spisovný jazyk (syntax)

keď teoretické vedomosti nadobudnuté za rok v univerzitných učebniach možno využiť

• Dejiny slovenskej literatúry (povojnové obdobie)

v bezprostrednej komunikácii. Ba čo viac, mladí ľudia z oboch strán schengenskej hranice

• Dejiny slovenského spisovného jazyka

sa zbavujú stereotypov a presvedčujú sa o tom, že my – Ukrajinci a Slováci – sme si blízki:

• Štylistika a kultúra reči

jazykom, tradíciami, kuchyňou, piesňami, túžbami. Možnosť bezprostredne pobudnúť na

• Základy rétoriky a rečníckeho umenia

Slovensku, spoznať jeho históriu, kultúru, tradície a reálie je nesporne jednou z motivácií,

• Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v škole

prečo sa na užhorodskú slovakistiku z roka na rok hlási stále viac uchádzačov.

• Problémy simultánneho tlmočenia

Dialektologická prax. Túto prax absolvujú druháci. Po minulé roky robili študenti

• výberová prednáška Ekonomická terminológia

dialektologické expedície po zakarpatských dedinách so slovenským obyvateľstvom.

• výberová prednáška Porovnávaco-historická gramatika

V ostatnom čase sa vďaka organizačným schopnostiam lektora doc. J. Džoganíka а doc. O.

• výberová prednáška Dejiny antroponymických systémov slovanských

L. Maďarovej, ktorá vedie túto disciplínu, aj dialektologická prax uskutočňuje na Slovensku

jazykov 5. ročník

210

– v Slovenskom raji (Kláštorisko).

Prekladateľská prax (doc. T. V. Lichtejová). Tretiaci preverujú svoje sily ako

Ukrajine Urban Rusnák, ktorý často vystupoval pred študentmi UžNU, prednášal im o ceste

prekladatelia na pravidelných stretnutiach podnikateľov z Ukrajiny a zo Slovenska, ktoré

Slovenska do Európy, pomáhal nám s organizáciou medzinárodných vedeckých konferencií

organizuje Zakarpatská oblastná obchodno-priemyselná komora. Svoje umelecké preklady

a s vydávaním odbornej literatúry. V ostatných rokoch sa študenti KSF UžNU mohli stretnúť

uverejňujú v zborníku Medzi Karpatmi a Tatrami. Mená, ktoré sa v ňom objavujú, sú známe

s bývalým podpredsedom vlády a súčasným ministrom školstva SR D. Čaplovičom,

v oboch národných literárnych kontextoch: D. Pavlyčko, P. Skunc, D. Kešeľa, D. Kremiň,

štátnymi tajomníkmi viacerých ministerstiev, poslancami NR SR a spisovateľmi (J. Zambor,

V. Husti, Ch. Keryta, I. Jackanin, J. Zambor, J. Andričík, L. Lahola, B. Nosák-Nesabudov

D. Podracká, H. Valcerová-Bacigálová, R. Dobiáš, R. Matejov, P. Mišák, J. Leikert,

a iní.

J. Mikloško, J. Banáš, R. Piško, I. Jackanin, J. Paňko, V. Dacej, S. Makara a i.),
Nemožno obísť prekladateľskú a tlmočnícku činnosť kolektívu katedry, veď bez jej

predstaviteľmi Svetového združenia Slovákov (V. Skalský a i.).

pracovníkov (doc. O. Chomovej, doc. L. Budnikovovej, doc. J. Džoganíka, prof.

Nemôžem nespomenúť vynikajúcu spoluprácu s generálnymi konzulmi SR

S. Pachomovovej) a najlepších absolventov i študentov (N. Kasyncovej, D. Lobodovej,

v Užhorode, ktorí sa profesionálne, ale aj čisto priateľsky a ľudsky zaujímajú o dianie na

N. Maľovanej, M. Slavcovej a i.) sa dnes nezaobíde žiadne ukrajinsko-slovenské stretnutie

katedre. Predovšetkým vďaka nim študenti slovakisti necítili a necítia žiadne schengenské

na najrozličnejších úrovniach.

bariéry.

Pedagogická prax (doc. J. V. Jusyp-Jakymovyčová). Tento druh praxe absolvujú

Slovenskí hostia vyzdvihujú dobrú odbornú a jazykovú prípravu našich študentov.

študenti 4. a 5. ročníka prevažne v Užhorodskej všeobecnovzdelávacej škole č. 4 so

Svedčí o tom aj fakt, že v podmienkach súčasnej krízy si absolventi nachádzajú

slovenským vyučovacím jazykom, kde majú možnosť nielen viesť hodiny, ale aj

zamestnanie. Pracujú na univerzitách, stredných školách, učilištiach, v materských škôlkach,

komunikovať s učiteľmi zo Slovenska. Časť študentov praxuje v Storožnickej škole

v rozhlase a televízii, na generálnom konzuláte SR v Užhorode, v štátnych inštitúciách

v Užhorodskom okrese. Je to najväčšia obec so slovenskými obyvateľmi na Ukrajine. Od

a mimovládnych organizáciách, súkromných podnikoch, cestovnom ruchu atď. Katedra má

tohto akademického roka sa základňa pre prax rozširuje aj na Užhorodskú

pozitívne ohlasy na ich profesionalitu a zodpovedný postoj k práci. Žiaľ, pre jestvujúce

všeobecnovzdelávaciu školu č. 15, kde jestvuje fakultatívna výučba slovenčiny.

subjektívne faktory sa umelo vytvára situácia, ktorá obmedzuje možnosť zamestnania

Preddiplomová prax. V poslednom semestri štúdia majú piataci jednomesačnú stáž
na Prešovskej univerzite, počas ktorej v knižniciach završujú svoje bádanie v podobe
magisterských prác.
Poslucháči majú možnosť veľa ráz pobudnúť v SR aj v rámci študentských mobilít

absolventov slovenského oddelenia v slovenskej škole v Užhorode.
Vyučovací proces na Katedre slovenskej filológie UžNU zabezpečuje odborne
zdatný kolektív učiteľov. V súčasnosti tu pracuje 1 profesor (je členom Národného komitétu
slavistov Ukrajiny), 5 docentov a vyslaný lektor.

prostredníctvom štipendií SAIA, semestrálneho štúdia na slovenských univerzitách

Katedra má tvorivé kontakty s univerzitnými pracoviskami v Kyjeve, Ľvove,

(prevažne v Prešove a Košiciach), na Letnej škole slovenského jazyka SAS na Univerzite

Rivnom, Bratislave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a i. O vysokej

Komenského v Bratislave a pod. Rovnako aj učitelia a doktorandi katedry pravidelne chodia

úrovni medzinárodnej odbornej spolupráce svedčí aj to, že jej členovia vystupujú ako

na študijné pobyty v susednej krajine.

oficiálni oponenti dizertačných a habilitačných prác na Slovensku. Za posledných 10 rokov

Častými hosťami UžNU sú slovenskí politici a diplomati. Dobrým priateľom našej

bolo 9 takýchto výstupov: doc. T. Lichtejová na obhajobe dizertácie V. Juríčkovej (Prešov);

katedry bol bývalý mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky na

doc. J. Džoganík na obhajobe dizertácií I. Grešlíkovej a V. Juríčkovej (Prešov); prof.
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S. Pachomovová na habilitácii M. Čižmárovej (Prešov) a J. Hladkého (Trnava), na obhajobe

Studia Slovakistica a Slavistika. V minulom akademickom roku študentka 4. ročníka Mária

dizertačných prác Z. Bolerácovej (Bratislava), Ľ. Millej (Prešov), P. Hurajčíka (Prešov)

Slavcová zvíťazila na Celoukrajinskej študentskej prekladateľskej olympiáde zo

a A. Stecovej (Prešov).

slovanských jazykov.

Členovia KSF UžNU sa podieľali na riešení vedeckých projektov Slováci na

Veľmi úspešným slovensko-ukrajinským projektom je vydanie prvej učebnice

Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské pomedzie (1996 – 1997), Vypracovanie

slovenčiny pre vysoké školy na Ukrajine (S. Pachomovová, J. Džoganík: Slovenský jazyk,

lexikografických parametrov ukrajinsko-slovenského slovníka (2005), Virtuálny inštitút

Užhorod 2008), v ktorej sa systém slovenského jazyka podáva v kontrastívnom aspekte,

slovakistiky (2006), Slovenský jazyk – kľúč od schengenskej brány (2008), Slovensko –

v porovnaní s ukrajinčinou. O význame tejto publikácie svedčí aj fakt, že na základe

Ukrajina: eliminácia jazykovej bariéry (2010), Užhorodská slovakistika: jazykové

hlasovania osobitnej poroty zloženej z vedcov a novinárov bola označená za kultúrnu

laboratórium (2012), Užhorodská slovakistika: cesta k národnostnej identite (2012).

udalosť roka 2008 na Zakarpatskej Ukrajine. Následne katedra zareagovala na požiadavky

V roku 2001 pri príležitosti 5. výročia katedry bol založený vedecký zborník Studia
Slovakistica, ktorý má štatút celoukrajinského odborného vedeckého zborníka. Členmi

ruskojazyčných Ukrajincov a vydala učebnicu tých istých autorov pod názvom Slovackij
jazyk (Svidník – Užhorod 2010).

redakčnej rady sú všetci členovia katedry. Svoje vedecké výsledky tu prezentujú ukrajinskí

V súčasnosti lexikografický kolektív na katedre (spolu s odborníkmi z Kyjeva

aj slovenskí filológovia. Doteraz vyšlo 12 čísel: Výhonky ukrajinskej slovakistiky (2001),

a Ľvova) pracuje na zostavení veľkého slovensko-ukrajinského slovníka. To, že na jeho

Perspektívy rozvoja slovakistiky na Ukrajine (2003), Magické svetlo mena (2003),

vydanie netrpezlivo čaká najširšia verejnosť v oboch krajinách, netreba zvlášť prízvukovať.

Ukrajinsko-slovenské dialógy (jazykoveda) (2004), Ukrajinsko-slovenské dialógy (literárna

Stačí uviesť, že posledný takýto slovník vyšiel takmer pred 30 rokmi.

veda, história, kultúra) (2005), Slovanské akordy (2006), Virtuálny inštitút slovakistiky

V ostatných rokoch rastie záujem mládeže o slovenské oddelenie, o čom

(2007), Jubileum (k 80. výročiu profesora P. Čučku) (2008), Onomastika. Antroponymika

najpresvedčivejšie vypovedá veľký počet prihlášok počas prijímacej kampane a koeficient

(2009), Onomastika. Toponymika (2009), Eliminácia jazykovej bariéry (2011), Slovanská

priechodnosti, ktorý je jedným z najvyšších v rámci celej univerzity. To vytvára predpoklady

vzájomnosť (2012).

pre kvalitatívny rast vedomostného potenciálu študentov a odbornej pripravenosti učiteľov,

Katedra slovenskej filológie UžNU je aktívnym organizátorom medzinárodných

čo je nepochybne veľkým plusom. Záujem o slovakistiku je pravdepodobne vyvolaný aj

vedeckých konferencií a seminárov, spomedzi ktorých hodno spomenúť: 8. a 13.

novým statusom Slovenska: v súčasnosti je slovenčina na Ukrajine vnímaná nielen ako

celoukrajinskú onomastickú konferenciu s medzinárodnou účasťou (1999 a 2009),

jazyk jednej z národnostných menšín, nie prosto ako jazyk susednej krajiny, ale ako štátu,

Perspektívy rozvoja slovakistiky na Ukrajine (2002), Ukrajinsko-slovenské vzťahy v oblasti

ktorý je členom Európskej únie.

jazyka, literatúry, histórie a kultúry (2001, 2004, 2006), Virtuálny inštitút slovakistiky

Na Užhorodskej národnej univerzite je vytvorená primeraná základňa na kvalitnú

(2006). V roku 2009 spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a centrom

prípravu bakalárov, špecialistov a magistrov, ktorí si za svoj študijný program vybrali

SAS pripravila vedecko-metodický seminár Slovenčina ako cudzí jazyk.

slovenský jazyk a literatúru, čo im dáva možnosť aj v podmienkach súčasnej

Členovia katedry svojím príkladom zapaľujú študentov a vťahujú ich do vedeckej

nezamestnanosti nájsť si prácu vo svojom odbore. Súčasný slovenský jazyk sa však učia

práce. Každoročne viacerí slovakisti získavajú popredné miesta na študentských vedeckých

nielen filológovia, ale aj študenti medzinárodných vzťahov, zaujímajú sa oň colníci,

konferenciách UžNU. Najlepšie študentské vedecké práce sú uverejňované v zborníku

pohraničníci, podnikatelia, zamestnanci štátnej správy, diplomati. Sféra výučby slovenského
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jazyka sa zväčšuje aj geograficky. Ako cudzí jazyk sa slovenčina vyučuje na Rivnianskej

DŽOGANÍK, Jaroslav: Slovenský jazyk a literatúra ako študijný odbor na Užhorodskej

slavistickej univerzite, Dnepropetrovskej akadémii colnej správy, v Chmeľnyckej akadémii

štátnej univerzite. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z medzinárodnej

pohraničných vojsk, ako druhý slovanský jazyk je v študijných programoch slavistov na

konferencie. Bratislava 30. – 31. august 2000. Bratislava, Stimul 2002, s. 303 – 307.

Kyjevskej národnej univerzite Tarasa Ševčenka a Dnepropetrovskej národnej univerzite.

PACHOMOVOVÁ, Svitlana – DŽOGANÍK, Jaroslav: Problémy výučby slovenčiny na

Toto všetko vyvolalo tlak na vytvorenie Vedecko-výskumného centra slovakistiky pri

Ukrajine a ukrajinčiny na Slovensku. In: Výučba slovanských jazykov ako cudzích

Užhorodskej národnej univerzite, ktoré poskytuje učiteľom slovenského jazyka z iných

v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy. Zborník príspevkov z medzinárodnej

univerzitných pracovísk na Ukrajine rozsiahlu pomoc: konzultačnú, metodickú, vedeckú a i.

vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. – 25. 04. 2008 v Banskej Bystrici. Banská

Centrum vyvíja činnosť na princípe dobrovoľnosti, žiadne finančné zabezpečenie nemá.

Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2009, s. 143 – 150.

Slovenské oddelenie Užhorodskej národnej univerzity má na Ukrajine dobrý imidž,

PACHOMOVOVÁ, Svitlana – DŽOGANÍK, Jaroslav: Ukrajinská slovakistika v kontexte

veď sa na ňom kultivuje odbornosť, kultúra, demokratickosť. Za 20 rokov tu boli vytvorené

nových spoločenských podmienok. In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku.

kvalitné materiálne podmienky na prípravu dobrých odborníkov. Prirodzene, nebolo by to

Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2006, s. 485 – 490.

možné dosiahnuť bez podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

STUDIA SLOVAKISTICA, вип. 1: Паростки української словакістики / Упорядн. та

metodickej pomoci Letnej školy SAS (čo cítime nielen v lete, ale počas celého roka) a bez

відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2001. – 108 с.

lektorátu, dušou ktorého na Užhorodskej univerzite bol Jaroslav Džoganík.

STUDIA SLOVAKISTICA, вип. 2: Перспективи розвитку словакістики в Україні /

Nové spoločenské podmienky na Ukrajine, jej integračné zameranie na EÚ,

Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. –

intenzifikácia ukrajinsko-slovenských vzťahov vo všetkých oblastiach života, snaha

232 с.

zakarpatských Slovákov o zachovanie svojej národnej identity, ich záujem študovať

STUDIA SLOVAKISTICA, вип. 3: Магічне світло імені / Упорядн. та відп. ред.

slovenčinu tu, doma, na Zakarpatskej Ukrajine, pozitívne stimuluje užhorodskú slovakistiku

С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – 292 с.

neustále zvyšovať svoj odborný potenciál, ktorý bude schopný reagovať na nové výzvy a

STUDIA SLOVAKISTICA, вип. 4: Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство /

požiadavky.

Упорядн. та відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоганик. – Ужгород: Мистецька лінія, 2004. –
218 с.
STUDIA SLOVAKISTICA, вип. 5: Українсько-словацькі діалоги. Літературознавство.
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Resumé
Two decades of Slovak studies in Uzhhorod
The article tells about specialties such as Slovak language and literature illustrating as an
example Slovak Philology Department in Uzhhorod National University which has no
analogues in either Ukraine or CIS countries. It analyzes educational and methodical
activities providing a list of educational courses, various techniques, and approaches to
teaching Slovak language in Slavic language environment. The article describes scientific
level of the academic staff as well as relations of the department with other academic and
scientific centers of Slovak studies.
Key words: Slovak language and literature in Ukraine, Slovak Philology Department in
Uzhhorod National University, twenty years of Slovak language and literature specialty, first
textbook of Slovak language in Ukraine, scientific collections Studia Slovakistica, translated
collections Mizh Karpatamy i Tatramy (Between The Carpathians and The Tatras)
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KONSTANTIN LIFANOV

SLOVAKISTIKA NA MOSK OVSKEJ ŠTÁTNEJ
UNIV ERZITE M. V. LOMONOSOVA
Konstantin Lifanov
M o s k o v s k á š t á t n a u n i v e r z i t a M . V. L o m o n o s o v a

Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova (pôvodne Cisárska Moskovská

o Národních spievankách J. Kollára, prvej vedeckej práci o Slovákoch a slovenčine

univerzita) je jednou z prvých univerzít na svete, kde sa začala vyučovať slovenčina. Roku

v Rusku, ktorá bola publikovaná r. 1835 v časopise Moskovský pozorovateľ (Moskovskij

1835 boli zriadené katedry slavistiky na štyroch ruských univerzitách, vrátane Moskovskej,

nabľudateľ) (Boďanskij, 1835). Do tejto recenzie umiestňuje O. M. Boďanskij aj pomerne

a vtedy vznikla otázka, kto sa stane prvým profesorom slavistiky. Vedenie univerzity veľmi

rozsiahle údaje o Slovákoch, slovenskej literatúre, používaní českého jazyka Slovákmi,

dbalo o kvalitu profesorov, preto pozvalo do tejto funkcie P. J. Šafárika. Bohužiaľ, P. J.

činnosti J. I. Bajzu a A. Bernoláka. Po zvolení do funkcie profesora r. 1837 O. M.

Šafárik toto pozvanie odmietol vraj zo zdravotných a rodinných dôvodov (Timofejeva,

Boďanskij odcestoval „na päťročnú stáž“ do slovanských krajín a vtedajších slavistických

1998, s. 17), preto padlo rozhodnutie o tom, že Moskovská univerzita pripraví vlastného

centier a veľa času strávil vo Viedni, Budapešti a Prahe, kde nadviazal osobné kontakty

profesora slavistu. Do tejto funkcie bol zvolený Osip Maksimovič Boďanskij, ktorý už bol

s viacerými poprednými slavistami, vrátane J. Kollára a P. J. Šafárika, pričom dlhší čas

známy slavista vďaka svojim prácam o Malorusku, terajšej Ukrajine, aj recenzii

študoval slavistiku pod vedením P. J. Šafárika a po návrate do Ruska publikoval vlastné
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preklady jeho prác (Šafarik, 1837 – 1848, 1843, 1846, 1847). S menom Boďanského je

literatúru prednášali bohemisti. Od r. 1973 na katedre začala pôsobiť A. Maškova, ktorá sa

spätý aj začiatok vyučovania slovenčiny na Moskovskej univerzite. Stalo sa to r. 1842 po

odborne zameriava práve na slovenskú literatúru. Od r. 1977 učí slovenčinu a slovakistické

jeho návrate zo zahraničia. Samozrejme, vtedy neexistovali žiadne učebnice slovenčiny,

jazykovedné disciplíny K. Lifanov.

preto sa najprv študenti učili slovenčinu podľa veršov J. Hollého, totiž študovali

Po pripojení Ruskej federácie k bolonskému procesu r. 2003 dosť dlho hľadala

bernolákovčinu, a po Štúrovej kodifikácii využívali na hodinách druhý diel almanachu Nitra

Moskovská univerzita spôsob spojenia vlastných tradícií fundamentálneho vzdelania so

(Stanislav, 1957, s. 118).

súčasnými európskymi trendmi vo vývine systému školstva. Východisko našli takým

Hodiny O. M. Boďanského vyvolávali záujem študentov Moskovskej univerzity

spôsobom, že bakalárske štúdium u nás netrvá tri roky, ale štyri. Podľa tohto plánu v tomto

o slovenčinu, z ktorých niektorí v tom pokračovali aj neskôr. Napríklad absolvent

školskom roku začala študovať prvá slovenská skupina. V dôsledku toho, že bakalárske

Moskovskej univerzity A. A. Kočubinskij v 70. rokoch 19. storočia študoval slovenčinu

štúdium bude trvať štyri roky, sa podarilo v značnom rozsahu zachovať slovakistické

v Prahe pod vedením M. Hattalu (Kočubinskij, 1876). Neskoršie sa stal profesorom

predmety. Slovakistický blok tvoria lektorské cvičenia zo slovenského jazyka (950 hodín len

Cisárskej Novoruskej univerzity v Odese.

priameho vyučovania v priebehu 8 semestrov), teoretická gramatika slovenčiny (176 hodín

Celkovo však v druhej polovici 19. storočia a v prvých desaťročiach 20. storočia

v priebehu troch semestrov), vývin slovenského jazyka a dialektológia (140 hodín

ťažiskom výučby bola staroslovienčina a konfrontačné štúdium vývinu jednotlivých

v priebehu dvoch semestrov), dejiny Slovenska (36 hodín), kultúra Slovenska (36 hodín),

slovanských jazykov, vrátane slovenčiny. Univerzita pripravovala univerzálnych slavistov,

dejiny slovenskej literatúry (140 hodín v priebehu štyroch semestrov) a voliteľné kurzy

ktorí mali fundamentálnu teoretickú prípravu v oblasti historických jazykovedných disciplín,

a semináre, ktoré sa menia. Zvyčajne navrhujem lingvistom povinné voliteľné kurzy dejiny

porovnávacej gramatiky slovanských jazykov a dejín slovanských literatúr. Neboli však

spisovnej slovenčiny a gramatická stavba češtiny v porovnaní so slovenčinou.

orientovaní na živé slovanské jazyky a ich praktické používanie.

Študenti slovakisti majú aj rozsiahly slavistický blok, čo je mimoriadne dôležité,

Po tragických udalostiach r. 1933 – 1934 katedra slavistiky na Moskovskej univerzite

lebo predmety z tohto bloku napomáhajú uvedomiť si špecifiká slovenského jazyka,

bola zrušená a znovu zriadená len počas druhej svetovej vojny r. 1943 po návrate

slovenskej literatúry a kultúry. Slavistický blok tvorí úvod do slovanskej filológie (36

z evakuácie do Ašchabadu. Prví študenti slovakisti tu začali študovať od r. 1948

hodín), staroslovienčina (140 hodín), druhý slovanský jazyk (podľa výberu študentov,

a absolvovali univerzitu r. 1953. V tomto období sa riešili zložité problémy spojenia

najčastejšie je to srbčina alebo poľština – 280 hodín), súčasný ruský jazyk (280 hodín),

teoretickej slavistickej prípravy s praktickými potrebami, totiž s prípravou špecialistov

vývin ruského jazyka (70 hodín), porovnávacia gramatika slovanských jazykov (36 hodín),

ovládajúcich živé slovanské jazyky. Hoci prvý faktický vedúci katedry slovanskej filológie

dejiny slovanských literatúr (260 hodín), dejiny ruskej literatúry (140 hodín), slovanský

profesor S. B. Bernštejn v súlade s predošlou tradíciou tvrdil, že študenti sú v prvom rade

folklór (34 hodín), voliteľné kurzy (24 hodín).

slavisti a len potom bulharisti, bohemisti, slovakisti atď., náplň štúdia sa menila smerom

Berieme do úvahy aj to, že Slováci nežili a nežijú izolovane. Naopak mali a majú

k súčasným jazykom a ich praktickému používaniu. Bola síce zachovaná fundamentálna

úzke kontakty s neslovanskými národmi, preto študenti slovakisti študujú jazyky a literatúry

príprava v oblasti teoretických predmetov, ale teraz to už boli v prvom rade odborníci

okolitých národov. Posledné tri skupiny mali štyriapolročný kurz maďarčiny aj prednášky

v oblasti konkrétnych filológií. Takto vznikol o. i. aj odbor slovenský jazyk a literatúra.

z dejín maďarskej literatúry. V študijnom pláne terajšej skupiny sme spojili regionálny

Najprv slovenský jazyk učil docent, neskôr prof. N. A. Kondrašov, zatiaľ čo slovenskú
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a svetový jazyk tak, že sme im navrhli štúdium nemčiny a nemeckú literatúru majú v kurze

s hlavným jazykom slovenským. Program je dvojročný, celkovo zahŕňa 140 hodín. Okrem

svetovej literatúry.

toho študenti robili v slovenskom stánku na medzinárodnom festivale Bibliobraz, predviedli

Bakalárske štúdium sa končí obhajobou bakalárskej práce zo slovenského jazyka
alebo slovenskej literatúry.
V priebehu magisterského štúdia tiež budú mať študenti slovenský jazyk (208 hodín)
a zaoberať sa budú najmä rôznymi druhmi prekladu, druhý slovanský jazyk (208 hodín)
a regionálny jazyk (208 hodín). Na konci štúdia budú obhajovať magisterské práce.

pásmo slovenskej poézie v Ústrednej univerzálnej náučnej knižnici N. A. Nekrasova počas
návštevy manželky prezidenta Slovenskej republiky pani S. Gašparovičovej a zúčastnili sa
aj na iných podujatiach.
Máme však veľmi zložitý problém, ktorý zatiaľ nemôžeme vyriešiť. Týmto
problémom je prudký pokles počtu študentov slovakistov. Nie je to iba náš problém, ale

Veľkým prínosom vzdelávania slovakistov sú lektori slovenského jazyka, ktorým

problém celej katedry, ba aj vyučujúcich viacerých ďalších jazykov. Táto skutočnosť je

sme veľmi povďační. Začali k nám chodiť ešte v 60. rokoch, čo umožnilo kontakt študentov

dôsledkom dvoch vecí. Objektívne sa znížil záujem o slovanské a niektoré ďalšie jazyky. To

už počas štúdia so živým prirodzeným slovenským jazykom. Boli medzi nimi aj významní

sa prejavilo tak, že klesol konkurz na slovanské jazyky, ktorý pred dvadsiatimi rokmi bol na

slovenskí jazykovedci, napríklad prof. E. Pauliny, prof. J. Mistrík, prof. R. Krajčovič, prof.

fakulte najvyšší spolu s konkurzom na angličtinu. Pred desiatimi rokmi bol už rovnaký ako

P. Ondrus, prof. P. Žigo aj iní. Niektorí pôsobili dlhšie, niektorí mali kratšie prednáškové

na ruštinu. To sa však neodrážalo na počte študentov, pretože na každé oddelenie bol rôzny.

pobyty. Posledných niekoľko rokov na našej katedre veľmi plodne pôsobila docentka

Pred siedmimi rokmi boli zmenené pravidlá prijímacích pohovorov a zjednotené konkurzy

Hedviga Kubišová, CSc., a teraz už druhý rok vyučuje Martin Braxatoris, PhD. Učia nielen

tak, že na fakulte máme iba tri konkurzy: na ruskú filológiu, zahraničnú filológiu

praktický jazyk, ale aj konzultujú so študentmi a ašpirantmi pri písaní ročníkových

a štruktúrnu a aplikovanú lingvistiku. Slavistika sa ocitla v zahraničnej filológii so

a diplomových prác a kandidátskych dizertácií a recenzujú diplomové práce, účinkujú

spoločným konkurzom s inými cudzími jazykmi. A odvtedy máme tento problém, ktorý

v rôznych podujatiach, predstavujú Slovensko na konferenciách a sympóziách

môže byť vyriešený, ak budeme mať spoločný konkurz s ruštinármi, ale presadiť túto

prebiehajúcich v Rusku.

myšlienku sa nám zatiaľ nedarí. Snažíme sa nájsť iné východiská, aby sme mali viac

Mimoriadne dôležitý význam pre prípravu študentov a ašpirantov majú pobyty na

študentov, ktorí sa učia slovenský jazyk. Pred piatimi rokmi bola organizovaná skupina na

Slovensku, za čo ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

večernom oddelení, ktorej študenti mali slovenčinu ako hlavný cudzí jazyk. Študovali

republiky, programu SAIA a vedeniu a učiteľom Studia Academica Slovaca. Veľkú úlohu

slovenčinu 9 semestrov a na ich žiadosť pokračujú aj naďalej. V letnom semestri

v zoznámení sa študentov so slovenskou kultúrou hrá aj činnosť Slovenského inštitútu

prebiehajúceho školského roku otvárame slovenčinu pre ruštinárov ako povinný voliteľný

v Moskve. Naši študenti majú možnosť chodiť na premietanie slovenských filmov, výstavy,

predmet a budeme to robiť každoročne. Okrem toho niektoré skupiny bohemistov majú

koncerty, stretnutia s prekladateľmi, spisovateľmi aj inými umelcami zo Slovenska, ale aj

voliteľný kurz slovenského jazyka. Slovenská literatúra sa prednáša tiež v rámci kurzu

aktívne sa podieľali na niektorých podujatiach organizovaných Slovenským inštitútom,

dejiny slovanských literatúr pre všetkých študentov slovanského oddelenia. Občas sa pre

napríklad na Večierku slovenskej poézie recitovali verše slovenských básnikov.

rusistov prednášajú voliteľné kurzy spojené so slovenskou literatúrou. V minulom školskom

Naši študenti šíria vedomosti o Slovensku a slovenčinu tak, že učia žiakov Základnej

roku napríklad profesorka A. Maškova prednášala rusistom kurz slovensko-ruské literárne

všeobecnovzdelávacej školy Rusko-slovenského priateľstva č. 1934 v Moskve. Najprv tam

vzťahy a v tomto školskom roku kurz slovenská literatúra 20. a 21. storočia. Slovenský

dva roky učili študenti slovakisti a potom ich nahradili študenti večerného oddelenia

217

jazykový materiál sa využíva aj v kurzoch úvod do slovanskej filológie aj porovnávacia

Na univerzite každoročne prebiehajú Lomonosovove prednášky aj medzinárodná študentská

gramatika slovanských jazykov.

konferencia Lomonosov, na ktorých profesori aj študenti, vrátane slovakistov, majú možnosť

Katedra slovanskej filológie Filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity M. V.

predstaviť výsledky svojich najnovších výskumov.

Lomonosova je teraz aj náučným centrom štúdia slovenského jazyka a literatúry v Rusku

V štúdiu slovenčiny a slovenskej literatúry využívame nielen učebnice vydané na

napriek tomu, že tu pôsobia len dvaja slovakisti. Dôkazom toho sú v prvom rade doktorské

Slovensku, ale aj vlastné. Prof. K. Lifanov vydal učebnicu morfológie slovenského jazyka

a kandidátske dizertácie zo slovakistiky. V posledných rokoch z oblasti slovenskej

(Lifanov, 1999) aj príručku slovenskej dialektológie (Lifanov, 2012). Prof. A. Maškova

jazykovedy K. Lifanov r. 2001 obhájil doktorskú dizertáciu Genéza spisovnej slovenčiny, D.

v spolupráci s katedrou slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a

Anisimova kandidátsku dizertáciu Systém neurčitých zámen v slovenčine (2007) a V. Čarskij

Ústavu slavistiky Ruskej AV pripravila dvojdielnu učebnicu slovenskej literatúry

kandidátsku dizertáciu Južnorusínsky jazyk v svetle jazykových kontaktov (lingvogenetický

(Slovackaja literatura 1997, 2003). Vydala tiež príručku pre študentov Slovensko-ruské

aspekt) (2008). Ašpirant A. Indyčenko spracúva tému Čeština 15. – 17. storočia mimo

medziliterárne vzťahy: stránky dejín (Maškova, 2013). Veľa robí aj pre populárizáciu

českého etnického územia. Máme aj dve čerstvé ašpirantky J. Paderovu a J. Rogalskú,

slovenskej literatúry v Rusku, o čom svedčia v ruštine vydané knihy, ktoré redigovala

ktorých predpokladané témy kandidátskych dizertácií sú Vývin publicistického štýlu

(Golosa 2002, Dunajskaja 2008, 2009 a iné). Za preklady diel slovenských autorov do

spisovnej slovenčiny a Jazyk súčasnej slovenskej náboženskej literatúry. Z oblasti literárnej

ruštiny a za činnosť v literárnovednej slovakistike získala A. Maškova cenu P. O.

vedy A. Maškova r. 2005 obhájila doktorskú dizertáciu Slovenský naturizmus: K otázke

Hviezdoslava za rok 2011.

špecifickosti literárneho procesu na Slovensku v r. 1920 – 1940, J. Rožkova kandidátsku

Na záver by som mohol konštatovať, že napriek existujúcim ťažkostiam slovakistika

dizertáciu Slovenská činohra 19. storočia a maďarská dramatická tvorba (2007), A.

na Moskovskej univerzite žije a plodne sa vyvíja. Mám nádej, že terajšie ťažkosti sa nám

Peskova kandidátsku dizertáciu Slovenská expresionistická próza. 1920. – 1930. roky

o určitý čas predsa len podarí prekonať.

(2009). Čerstvá ašpirantka J. Zajceva sa bude zaoberať náboženskými motívmi v slovenskej
poézii. Študenti v týchto rokoch obhájili asi 50 diplomových prác zo slovakistiky, napríklad
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Slovak Studies at the Moscow State University Of M. V. Lomonosov
This paper focuses on the Slovak Studies history and their contemporary stage at the
Moscow state university of M. V. Lomonosov. Studying of the Slovak language here begins
in 1842 after return of professor O. М. Bodyansky of five years' foreign study trip. Year
1948 when there is a specialty the Slovak language and literature becomes other important
boundary. Now the university passed to two-step system of a bachelor degree (4 years) and
magistracies (2 years), having kept thus a large number of hours as on Slovak Studies, and
Slavic Studies disciplines. Besides, the Slovak language is studied as the main foreign
language on an evening department. In the following semester we will open also Slovak
language for specialists in Russian philology.
Key words: Slovak Studies, historical disciplines, practical usage of languages, bachelor
degree, magistracy

JOZEF PALLAY

SLOV EN SKÝ JAZYK A SLOVAKISTIKA
V SLOVINSKU
DEJ IN Y, SÚČ A SNOSŤ, PERSPEKTÍV Y
Jozef Pallay
Univerzita v Ľubľane

Úvod

„Sclavinia, Sclavonia“. Pre Germánov boli podľa tejto teórie „Venedi, Vinidi, Winden“,
z čoho práve zástancovia stredoeurópskej koncepcie pradomoviny všetkých Slovanov,
Mnohé z príspevkov na tému slovinsko-slovenských vzťahov sa už obligátne

alebo aspoň jednej ich významnej časti, vyslovujú hypotézu o „slovenskom“ území

začínajú národnou prehistóriou. Východiskom týchto úvah sa stáva spoločná

postupne rozšírenom až do dnešného Benátska na západe, resp. až do Macedónska na juhu.

západoslovanská história území obývaných predkami oboch našich súčasných moderných

Jazyk z prehistórie syntetických dejín slovenčiny a slovinčiny si bol veľmi blízky.

národov. Podľa jednej koncepcie tejto histórie žili naši predkovia Sloveni, ktorí hovorili po

Najlepším svedectvom tohoto faktu je interpretácia Frizinských pamiatok slovinskou

„slovensky“ (nie Slovania z dnešného pohľadu, teda na rozdiel od Antov či Pečenehov), na

a slovenskou jazykovedou. Pre obe sú nespochybniteľným dôkazom prapôvodnej

územiach v strednej Európe v oblasti stredného Dunaja a juhovýchodných Álp. Dobovým

existencie svojich národných jazykov. A. V. Isačenko v roku 1943 dokázal starosloviensky

(gréckym, latinským) dejepisectvom boli označovaní ako „sclaveni, sclavini“ a ich zem

pôvod Frizinských pamiatok. To, že predkovia oboch národov žili v priamom kontakte na
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území Panónie, spoľahlivo dokázal J. Stanislav na základe analýzy hydroným, toponým

vlastnosť verbalizuje jej palatálnosť, melodickosť a celková bezproblémová percepcia.

a oroným z tohoto územia. Použil pri tom staršie diela jazykovedcov Melicha, Steinhäusera

Naopak, artikulačne problematickou sa javí pre Slovincov práve pozitívne vnímaná

a Kniezsu, ktoré zásadným spôsobom prehodnocuje v prospech nespochybniteľných faktov

palatálnosť, kvantita vokálov a jej striedanie. Z hľadiska pravopisu sa Slovincom javí

o existencii slovenčiny a presne zakresľuje hranicu medzi predkami dnešných Slovákov

slovenčina komplikovaná, aj keď, povedzme, nie tak ako poľština. Písanie dĺžňov

a Slovincov (vymretých severných Slovincov?). Niekoľko málo javov, ktoré by potvrdzovali

(vzhľadom na progresívnosť a regresívnosť platnosti rytmického zákona resp. minimálne

južnoslovanský ako západoslovanský či skôr slovenský jazykový areál, nepotvrdzujúcich

štrnásť prípadov jeho porušovania), existencia grafémy ypsilon a pravidlá jej písania,

presnosť priebehu jazykovej hranice, pripisuje možnosti existencie diaspor na cudzom

spôsobujú Slovincom veľké problémy.

(južnoslovanskom) území. Z tohto pohľadu sú dnešná slovenčina a slovinčina dva pôvodne

Morfológia súčasnej spisovnej slovenčiny je pre priemerného Slovinca nesmierne

susedné, z dnešného pohľadu kontaktové jazyky. To, že oba národy používajú na označenie

ťažká. Na to, aká je slovenská deklinácia na pozadí praslovanskej v skutočnosti

svojho jazyka adjektívum slovenský/slovenski, je podľa Ramovša (1995) dôsledok istej

nepravidelná a komplikovaná, poukázal Žigo (2002, s. 31 – 44) na podobe vývinu

dejinnej podradenosti (a následnej nediferencovanosti) voči silnejším národom, ktoré ich

slovenskej deklinácie z praslovančiny. Ružičková (2004) dopĺňa Žigovo grafické

kultúrne a civilizačne ovládli. Proces ich divergencie naplno začína v 10. storočí po tom, čo

znázornenie o slovinskú časť a konštatuje podstatne priamejší a jednoduchší vývin

sa Frankovia a starí Maďari naplno zmocňujú pôvodných území obývaných predkami o. i.

slovinskej deklinácie. Lexika slovenčiny z oblasti základného slovného fondu sa javí

dnešných Moravanov, Slovákov a Slovincov. Zaujímavé a podnetné populárnovedecké

priemernému používateľovi jazyka zrozumiteľná, aj keď netreba zabúdať na relatívne

články z tejto oblasti písal Konštantín Palkovič.

vysokú mieru interlingválnej homonymie. Inak je to však už s každodennou sociálne
podfarbenou komunikáciou. Tu je recepcia slovenčiny podstatne sťažená. Podobne to
funguje aj naopak (recepcia slovinčiny u Slovákov). Faktom zostávajú výsledky

1. Recepcia slovenčiny u Slovincov. Laicko-lingvistické predstavy Slovincov

jednoduchej laickej komparácie s jednotlivými slovanskými jazykmi. Priemerný Slovinec

o slovenčine (a Slovákov o slovenčine)

rozumie slovenčine ľahšie ako poľštine či češtine (napriek istým jazykovotypologickým
podobnostiam s češtinou). To len potvrdzuje Slovákmi živený mýtus o slovenčine

Slovenčina sa dnešnému Slovincovi javí ako jazyk, ktorému možno do istej

ako slovanskom esperante. Slovincami verbalizované poznanie ohľadom pravopisnej

komunikatívnej miery relatívne ľahko porozumieť nielen vďaka lexikálnym podobnostiam

komplikovanosti slovenčiny vzbudzuje na druhej strane istú metajazykovú skepsu

so samotnou slovinčinou, ale aj so srbčinou či chorvátčinou. Niekedy možno dokonca počuť

u Slovákov dlhodobo žijúcich v Slovinsku a v zahraničí vôbec. Až tu si rodený Slovák

laické porovnanie, že slovenčina je bližšia chorvátčine a srbčine ako samotná slovinčina. To

naplno uvedomí komplikovanosť niektorých pravopisných pravidiel slovenčiny.

je pravdepodobne len dôsledok povrchnej kontrastívnej analýzy. Každé jedno slovenské

Slovinčina má na rozdiel od slovenčiny pohyblivý slovný akcent spojený s vokálnou

slovo odlišné od slovinčiny identické s chorvátčinou či srbčinou (popri neuvedomovaných

kvantitou. Akcent a jeho sprievodná kvantita sa nijako graficky nezaznačujú (s výnimkou

ďalších troch či štyroch slovinských identických alebo čiastočne identických

učebníc slovinčiny v počiatočných lekciách či v lexikografii). Ani tento fakt nemá podľa nás

s južnoslovanskými jazykmi), napr. západ, lopta, zatvoriť, otvoriť, pravdepodobne vytvára

z vlastného pozorovania za následok nižšiu efektivitu učenia sa slovinčiny cudzincami.

tento klamný dojem. Pri auditívnej evaluácii slovenčiny sa najčastejšie ako pozitívna

Práve naopak, učiacich zbytočne nezaťažuje dodatočnými (sekundárnymi) informáciami
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o písanom jazyku, ako je to podľa nás v prípade písania dĺžňov či ypsilonov v slovenčine.

1935), Stodolovho Svätopluka (Svetopolk, 1936), Jesenského Demokratov (Demokrati,

Toto poznanie raz možno privedie slovenskú jazykovedu k radikálnejšej pravopisnej

1943), Jilemnického Poľa neoraného (Neorano polje, 1947), Slovenských rozprávok

reforme.

(Slovaške pravljice, 1956), Hečkovho Červeného vína (Rdeče vino, 1962), Mináčovho Smrť
chodí po horách (Smrt hodi po gorah, 1964), Švantnerovho Života bez konca (Življenje brez
konca, 1964) a mnohých iných.

2. Prvopočiatky vyučovania slovenčiny v Slovinsku

Začiatky systematického vyučovania slovenčiny ako vyučovacieho predmetu možno

3. Lektorát slovenského jazyka a kultúry na FF UL v Ľubľane

klásť do medzivojnového obdobia. Na Ústave slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity
v Ľubľane, ktorá podobne ako Univerzita Komenského vznikla v roku 1918, sa vyučovala aj

Tak ako sa pre Viktora Smoleja stali roky druhej svetovej vojny osudnými pre ďalšiu

slovenčina v rámci lektorátu češtiny. Bolo to v čase budovania vzájomných kultúrnych

profesionálnu kariéru, podobne je to aj v prípade jeho študenta Andreja Rozmana, ktorého

a hospodárskych vzťahov v nových podmienkach po vzniknutí nových štátnych útvarov po

koncom šesťdesiatych rokov posiela na jazykový kurz do vtedajšieho Československa,

prvej svetovej vojne. Prvá masarykovská Československá republika udržovala intenzívne

konkrétne na letnú školu slovenského jazyka SAS do Bratislavy. Mladý študent Rozman je

obchodné kontakty so Slovinskom (v rámci vtedajšej Juhoslávie, presnejšie Kráľovstva

uprostred prebiehajúceho letného kurzu slovenčiny v lete roku 1968 svedkom invázie vojsk

Srbov, Chorvátov a Slovincov), v ktorom veľa investovala. Okrem toho sa Slovinsko stalo

Varšavskej zmluvy na potlačenie spoločenského a politického smerovania vtedajšej ČSSR.

obľúbenou turistickou destináciou českých priemyselných a intelektuálnych kruhov. Práve

Augustové udalosti a s ním spojené vystúpenia občanov proti okupácii, celková atmosféra

na lektoráte češtiny sa so slovenčinou zoznamuje aj študent južnej slavistiky Viktor Smolej,

spolupatričnosti a solidarity spôsobujú, že po návrate do vlasti (vtedajšej mnohonárodnej

ktorý v roku 1933 odchádza do Bratislavy na Univerzitu Komenského, aby sa v nej

„titovskej“ Juhoslávie) si podáva žiadosť o štipendium na štúdium v ČSSR. V Bratislave na

zdokonalil. V rokoch talianskej fašistickej okupácie časti Slovinska sa ocitol vo väzení,

FF UK si zapisuje študijnú kombináciu slovenský jazyk a literatúra a ruský jazyk a literatúra

odkiaľ ho od istej smrti zachránila vtedajšia Slovenská republika tým, že mu udelila štátne

(učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov), ktorú v roku 1974 úspešne ukončuje. Je

občianstvo. Vo svojom liste vtedajšiemu veľvyslancovi pri Svätej stolici Karolovi Sidorovi

študentom viacerých vtedy alebo dnes známych profesorov, napr. Jána Stanislava, Jána

sa Viktor Smolej z vďaky zaviazal, že bude doživotným propagátorom slovenskej literatúry

Oravca, Jozefa Mistríka, Milana Rúfusa, Milana Mazáka, Milana Píšuta, Hany Urbancovej,

v Slovinsku. Po skončení vojny pracoval na Ministerstve osvety, od roku 1947 až do konca

Mikuláša Gašparíka, Jozefa Minárika a iných. Toto študijné obdobie ako aj osobné väzby na

svojho života pracoval na Filozofickej fakulte Ľubľanskej univerzity najskôr ako lektor

Slovensko rozhodli o jeho celoživotnej slovakistickej orientácii. Hoci bol roky pedagógom

slovenského jazyka, neskôr ako „višji predavatelj“ slovenského jazyka. Vo svojom

na odbornom učilišti či strednej škole vo Velenje, kde učil slovinčinu a ruštinu, jeho čas

vedeckom diele sa zaoberal slovensko-slovinskými a česko-slovinskými literárnymi

prichádza po spoločensko-politických udalostiach z konca deväťdesiatych rokov. Vďaka

vzťahmi. V oblasti slovinskej literárnej vedy a komparatistiky skúmal obdobie literatúry

jeho verejne známym a nekonformným postojom v otázke svojbytnosti Slovinska, o jeho

počas národnooslobodzovacieho boja spod fašizmu. Veľmi rozsiahle je jeho prekladateľské

kultúrnej a hospodárskej „nekompatibilnosti“ s mnohými národmi na Balkáne

dielo. Je autor prekladu a sprievodného slova Kukučínovho Domu v stráni (Hiša v bregu,

v mnohonárodnej SFRJ, jeho prirodzenom historickom ukotvení v stredoeurópskom
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civilizačnom priestore, ale aj kvôli štúdiu v socialistickom Československu (ČSSR ako
spojenec brežnevovského ZSSR) sa neraz stal predmetom záujmu juhoslovanskej tajnej

4. Katedra slovenského jazyka a literatúry. Začiatok štúdia slovakistiky

služby, pre ktorú väčšie nebezpečenstvo ako spochybňovanie samosprávneho socialistického
spoločenského poriadku predstavoval nacionalizmus (v pozitívnom či negatívnom zmysle).

Počnúc akademickým rokom 2004/2005 sa oficiálne a po prvý raz v dejinách

Z týchto dôvodov bol neprijateľným nielen pre vtedajšie vedenie Filozofickej fakulty,

samostatnej Slovinskej republiky začína na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane denné

potrebné odporúčanie na prechod na univerzitu nedostáva ani na strednej škole z dôvodov

aj externé („izredni študij“ – mimoriadne) štúdium slovenského jazyka a literatúry ako

nedostatočného pozitívneho vzťahu k vtedajšej SFRJ. Vďaka pragmatickému postoju

samostatného študijného premetu v rámci dvojodborového štúdia. Týmto rokom oficiálne

profesorky slovenistiky Bredy Pogorelcovej, ktorá mu ponuku pracovať na FF UL prináša

vzniká Katedra slovenského jazyka a literatúry v rámci Oddelenia západoslovanských

osobne priamo do Velenja, sa stáva na krátky čas honorárnym pedagógom na FF UL

jazykov (Enota za zahodnoslovanske jezike), ktoré je organizačnou jednotkou Ústavu

v Ľubľane, kde vyučuje slovenčinu ako nástupca svojho voľakedajšieho pedagóga Viktora

slavistiky (Oddelek za slavistiko), pod ktorý spadá ešte rusistika, južná slavistika

Smoleja na lektoráte slovenčiny. Neskôr v roku 1991 sa stáva riadnym pedagógom na

a paleoslavistika. Na rozdiel od južnej slavistiky, kde sa srbský, chorvátsky a macedónsky

Ústave slavistiky, kde pôsobí až dodnes. V roku 1999 dokončuje úspešnou obhajobou

jazyk študujú v jedinom združenom študijnom odbore pod názvom HSM (hrvaški, srbski,

doktorát v odbore slovenská literatúra a literárna veda na tému Slovensko-slovinské kultúrne

makedonski jezik), predstavujú bohemistika, polonistika a slovakistika samostatné študijné

vzťahy od roku 1800 do roku 1918 a krátko nato sa v roku 2002 habilituje na docenta pre

odbory. Treba povedať, že táto ambícia pritiahnuť na samostatné západoslovanské filológie

slovenskú literatúru. V roku 2012 sa stáva riadnym profesorom ľubľanskej univerzity ako

dostatok študentov sa od samého začiatku napĺňala. Napriek internej fakultnej požiadavke

historicky prvý inaugurovaný profesor slovakistiky v Slovinsku. Vo svojej vedecko-

na aspoň 10 študentov v každom jednom danom odbore počet záujemcov ďaleko prevyšoval

pedagogickej práci sa zameriava na oblasť literárnovednej a literárnohistorickej

aj tie najneskromnejšie odhady (často až do 40 záujemcov o každú jednu západoslovanskú

komparatistiky. Jej ťažiskom je staršia slovenská literatúra, literatúra 19. storočia (národné

filológiu). Treba však povedať, že to bolo v čase vrcholiaceho celosvetového a slovinského

obrodenie, romantizmus, realizmus, moderna) ako aj lyrizovaná próza či nadrealizmus 20.

hospodárskeho boomu a adepti boli narodení ešte pred obdobím balkánskych vojen.

storočia. Je výborným znalcom slovenských dejín, a to aj tých najrozporuplnejších. Mal tú

Približne od akademického roku 2009/20010 badať vplyvom depresie natality v Slovinsku

česť, či šťastie, osobne spoznať viacerých aktérov týchto dejín. Z jeho rozsiahlej

postupný pokles počtu zapísaných študentov nielen na našich študijných odboroch, ale na

prekladateľskej činnosti z oblasti beletrie, jazykovedy či histórie spomenieme aspoň

celej Filozofickej fakulte a v celom Slovinsku. V akademickom roku 2009/2010 po prvýkrát

niektoré tituly: Dejiny Slovenska od kolektívu autorov (Sto let slovaške književnosti 2001,

v dejinách FF UL ostávajú po prvom oficiálnom termíne zápisu na fakultu neobsadené

Slovaška zgodovina 2005), Slovenská gramatika pre Slovincov Juraja Vaňka (Slovaška

miesta. Tejto depresii sa vyhli len niektoré tradičné odbory, ako sú psychológia, anglistika,

slovnica za Slovence 2004), Pišťanekov román Rivers of Babylon (Rivers of Babylon 2012)

rusistika a iné. Súvisí to podobne ako na Slovensku aj s otvorením ďalších štátnych

a iné. Za zásluhy o rozvoj slovakistiky vo svete mu bola Filozofickou fakultou Univerzity

a súkromných univerzít v dvojmiliónovom Slovinsku (za všetky spomenieme Univerzitu

Komenského v roku 2010 pri príležitosti jej 90. výročia vzniku udelená Strieborná medaila,

v Novej Gorici, ktorá Ľubľane odčerpáva študentský potenciál z oblasti severného a južného

v roku 2001 Hviezdoslavova cena a mnohé iné.

Prímorska). Prakticky v každom väčšom regionálnom centre dnes existuje univerzita (okrem
tradičnej v Maribore ešte v Celje, v Koperi a citovanej Novej Gorici) s detašovanými
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pracoviskami v menších mestách. Podmienkou na prijatie na štúdium v Slovinsku nie je

medzi 1. a 2. stupňom štúdia sa dostali do situácie, že 1. rok po bakalárskom stupni nemali

vykonanie prijímacích pohovorov ako na Slovensku, ale len ukončené stredoškolské

buď žiadneho, alebo len minimum študentov, čo pre mnohých pedagógov na fakulte

štúdium s maturitou. Špecifikom Slovinska sú dva druhy maturity zo strednej školy: tzv.

znamenalo priame existenčné ohrozenie v dôsledku nedostatočného týždenného

maturita typu A a B. Typ A predstavuje maturitu zo všeobecnovzdelávacieho typu strednej

pedagogického úväzku.

školy, typ B je maturita zo stredných odborných škôl a priemysloviek či obchodných
akadémií. Ak aj slovakistika od samého začiatku vyžadovala pre štúdium maturitu typu A,

Katedra slovenského jazyka a literatúry sa už od čias svojho vzniku snaží

teda maturitu väčšinou z gymnázií, neskôr od tejto požiadavky pre spomínaný klesajúci

systematicky pracovať so študentmi tak, aby maximálne množstvo z nich ukončilo štúdium

počet zapísaných na FF UL upustila. Pri prípadnom naplnení vypísanej kvóty jednotlivých

čo možno najskôr. Prílišné odďaľovanie termínu absolvovania štátnej záverečnej alebo

študijných odborov majú prednosť študenti s dosiahnutým lepším študijným priemerom zo

bakalárskej skúšky ako aj obhajoby diplomovej práce má za následok riziko, že niektorí

strednej školy. Treba objektívne podotknúť, že vo všeobecnosti sa na slavistiku až na

študenti fakultu nakoniec oficiálne neskončia. Počtom ukončených študentov je slovakistika

niekoľko výslovne motivovaných študentov hlásia študenti skôr z dolnej polovice rebríčka

v porovnaní napr. s bohemistikou alebo polonistikou úspešnejšia aj napriek tomu, že prestíž

dosiahnutého študijného priemeru na strednej škole. Tomuto faktu treba reálne prispôsobiť

češtiny a poľštiny je objektívne vyššia a počet ich študujúcich je štatisticky dvojnásobný.

aj konkrétnu realizáciu vyučovacieho procesu.
Za priamy ukazovateľ kvality štúdia na slovakistike možno považovať absolvovanie
4.1. Študijný a vedecký profil slovakistiky

doktorandského štúdia. Doktorandské štúdium je až na výnimku internej doktorandúry
spoplatnené. Momentálne stojí približne 9 000 eur, čo predstavuje pre doktorandov veľkú

Od svojho oficiálneho vzniku v akademickom roku 2004/2005 sa slovakistika

finančnú záťaž. Títo sa zapisujú na štúdium často s vedomím, že ich čaká veľmi ťažké

profiluje ako akreditovaný päťročný (4 plus 1) študijný odbor v rámci dvojodborového

životné obdobie, že si po jeho absolvovaní budú paradoxne ťažšie hľadať adekvátnu prácu,

denného aj externého (v slovinčine mimoriadneho) univerzitného štúdia. Oficiálne sa po

pretože sa pre mnohých potenciálnych zamestnávateľov stávajú „prekvalifikovanými“ a teda

splnení všetkých podmienok a absolvovaní potrebného počtu skúšok končí absolvovaním

drahými. Ich rozhodnutie často závisí výlučne od ich pozitívneho vzťahu, entuziazmu

tzv. diplomovej skúšky (diplomski izpit, štátna záverečná skúška) a obhajobou diplomovej

a lásky k slovakistike a k vede vôbec. Dnes, v časoch pretrvávajúcej finančnej

práce. Od akademického roku 2008/2009 sa v Slovinsku podobne ako predtým na

a hospodárskej krízy, napriek existenčnej neistote má slovakistika štyroch doktorandov,

Slovensku mení dovtedajší model univerzitného štúdia na tzv. bolonský. Štúdium je

z toho dvoch oficiálne skončených. Najväčšiemu záujmu sa teší pochopiteľne oblasť

rozdelené podobne ako na Slovensku do troch stupňov: bakalárskeho, magisterského

literárnovednej komparatistiky a s ňou úzko spojená oblasť translatológie. V lingvistickej

a doktorandského. V súčasnosti ešte prebieha duálnosť oboch modelov štúdia. Možnosť

oblasti má slovakistika veľmi zdatného zástupcu. Komparatistická práca Mag. Mateja

prestupu zo starého modelu do bolonského je presne zadefinovaná Študijným poriadkom FF

Meterca z oblasti paremiológie postupom času pozitívne vplýva aj na domáci slovenistický

UL. Väčšinou znamená len vykonanie diferenčných skúšok z predmetov chýbajúcich

výskum.

v starom module. Zavedenie nového modelu štúdia znamená pre väčšinu študijných odborov
na fakulte veľkú zmenu. Po nábehu modelu a možnosti absolvovať voľný študijný rok
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4.1.1. Prehľad študentov a tém doktorandského štúdia:

Univerzitný profesor pre slovenskú literatúru – red.prof.dr. Andrej Rozman

Školiteľ: red.prof.dr. Andrej Rozman – literárnovedná komparatistika

Univerzitný docent pre slovenskú jazykovedu – doc. dr. Jozef Pallay (Slovenská republika)

1) Jure Šink: Slovanská vzájomnosť a Ján Kollár (2009). Doktorská dizertácia.

Asistent pre slovenskú literatúru – dr. Špela Sevšek-Šramel

2) Špela Sevšek Šramel: Slovinská a slovenská krátka próza v 90. rokoch (2011). Doktorská

Domáci lektor SJ – lekt. Darija Pivk

dizertácia.

Zahraničný lektor SJ vyslaný MŠ SR – PhDr. Marián Milčák, PhD. (Slovenská republika)

3) Maša Zavrtanik: Etnološke prvine v slovaški realistični prozi. Spreminjanje znaka od
zgodnjega realizma do moderne. Doktorská dizertácia. Plánovaný termín obhajoby:

Prehľad pôsobenia všetkých doterajších lektorov na lektoráte slovenského jazyka na FF UL

december 2013.

v Ľubľane:
a) domácich:

Školiteľ: Prof. PaedDr. Peter Ďurčo, PhD. (UCM Trnava), doc. dr. Jozef Pallay –

1947 – 1976 Viktor Smolej – literárny komparatista, literárny vedec, prekladateľ

jazykovedná komparatistika

1987 – 2002 Andrej Rozman – literárny vedec, literárny historik, prekladateľ

4) Matej Meterc: Primerjava paremiologije v slovenskem in slovaškem jeziku na osnovi

2004 – až doteraz lekt. Darija Pivk

paremiološkega optimuma. Téma doktorskej dizertácie. Plánovaný termín obhajoby: júl
2014.

b) vyslaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
1995 – 1999 Anna Rýzková – lingvistka
Na záver treba dodať, že slovakistika má v porovnaní s bohemistikou a polonistikou

najväčší počet ukončených a zapísaných študentov doktorandského štúdia.

1999 – 2003 Juraj Vaňko (FF UKF Nitra) – lingvista
2003 – 2007 Jozef Pallay (FF UK Bratislava) – lingvista
2007 – 2010 Oľga Ambróšová (FF UK Bratislava) – lingvistka

4.2. Personálna štruktúra slovakistiky

2010 – 2011 Júlia Hansmannová (VŠMU Bratislava) – lingvistka
2011 – až doteraz Marián Milčák (UPJŠ Košice) – literárny vedec, básnik

Výučbu plného profilu slovakistiky zabezpečuje 5 vysokoškolských pedagógov,
v dlhodobom horizonte sa počíta aj s obsadením plánovaného miesta asistenta pre slovenský

4.3. Slovakistická literatúra

jazyk. Zámerom zakladateľa slovakistiky, red.prof.dr. Andreja Rozmana, bolo obsadenie
literárnovedných a kulturologických predmetov domácimi kvalifikovanými (habilitovanými)

Pre potreby lektorátu slovenského jazyka a kultúry vydávajú v roku 1998 vtedajšia

kádrami. Lingvistický post mal podľa tejto koncepcie pripadnúť kvalifikovanému kolegovi

lektorka doc. dr. Anna Rýzková spolu s Marjou Bešter prvú slovinskú učebnicu slovenčiny.

zo Slovenska, podobne ako nomenklatúrne plánované miesto asistenta pre slovenský jazyk

Za základnú jazykovednú prácu určenú študentom slovenského jazyka na univerzitnej

(ktoré však z momentálnych ekonomických príčin nebude ešte dlhší čas obsadené).

úrovni pokladáme Slovenskú gramatiku pre Slovincov (FF UL, oddelek za slavistiko,
Ljubljana 2004) od vtedajšieho vyslaného lektora na lektoráte SjaK na FF UL, dnes

Interní zamestnanci Katedry slovenského jazyka a literatúry:
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profesora slovenského jazyka Juraja Vaňka z Filozofickej fakulty UKF Nitra. Vydanie tohto

diela považujeme metaforicky za položenie základného kameňa v oblasti slovinskej

štúdium na fakulte. Tu sa počiatočný nepomer v počte zapísaných študentov v porovnaní

slovakistiky. J. Vaňko pre potreby lektorátu vydáva aj homonymický slovensko-slovinský

s polonistikou a bohemistikou nakoniec vyrovnáva a výsledný počet skončených študentov

slovník. Autor prekladu Slovenskej gramatiky, Andrej Rozman, v snahe o zachovanie

je približne rovnaký. Podľa nášho názoru je to výsledok systematickej práce všetkých

originality gramatickej „západoslovanskej“ terminológie zavádza do slovinčiny viacero

pedagógov katedry so študentmi, osobného prístupu k ich potrebám ako aj ich osobnosti.

nových lingvistických termínov. Napríklad do slovinskej terminológie syntaxe termín

Perspektívy slovakistiky budú priamo úmerné rozvoju slovinsko-slovenských

dopolnilnik ako pendant doplnku, ktorý sa v slovinskej lingvistike pod vplyvom

hospodárskych, kultúrnych a politických vzťahov. Momentálne nepriaznivé podmienky

germanistickej jazykovedy kalkuje už tradične ako povedkov prilastek (porovnaj s termínom

v časoch celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy sa negatívne premietajú do možností

Prädikatives Attribut napr. u Helbiga a Buschu). Ostatné literárnovedné a lingvistické

nájdenia adekvátneho uplatnenia absolventov slovakistiky. Preto bude prvoradým záujmom

disciplíny počnúc druhým semestrom štúdia sa vyučujú z aktuálnych originálnych

katedry participácia na vedeckovýskumných projektoch, do ktorých by sme chceli zapojiť

slovenských normotvorných príručiek, monografií a učebníc. Pre potreby

najlepších študentov odboru. Jednou z aktuálnych perspektív je vydanie slovensko-

kultúrnohistorických reálií preložil Andrej Rozman Krátke dejiny Slovenska od Mannovej

slovinského slovníka stredného rozsahu. Na tento účel sa katedre podarilo získať súhlas

a kol. Najväčším problémom pri štúdiu slovakistiky sa javí nedostatok kvalitnej

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave s použitím heslára Krátkeho

lexikografickej literatúry. Slovinsko-slovenský a slovensko-slovinský slovník od Viktora

slovníka slovenského jazyka. V nasledujúcom kroku pôjde o to získať potrebné finančné

Smoleja napriek jeho nenahraditeľnosti vzhľadom na svoj rozsah ako aj istú mieru

prostriedky na realizáciu tohto náročného projektu. Zapojiť doň by sme chceli najlepších

zastaranosti už nemôže plnohodnotne spĺňať potreby moderného slovakistického štúdia.

absolventov slovakistiky.

Jednojazyčné slovníky (KSSJ, Slex) či dvojjazyčné slovensko-anglické/nemecké
a anglicko-/nemecko-slovenské nie sú trvalým riešením.
V edičnom pláne katedry je ďalej vydanie učebníc staršej slovenskej literatúry

Literatúra

(v slovinčine, A. Rozman), literatúry 20. storočia pre slovakistov (v slovinčine, M. Milčák)
a Úvodu do štúdia slovenského jazyka (v slovinčine, J. Pallay).

HELBIG, Gerhard – BUSCHA, Joachim: Deutsche Grammatik. Langenscheidt. Leipzig,
Berlin, München 2001.
ISAČENKO, Alexander V.: Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok. SAVaU. Bratislava 1943.

5. Perspektívy slovakistiky v Slovinsku

PALKOVIČ, Konštantín: Slovinci – naši bratia. Dostupné na: http://www.hervardi.com/
kolumne/slovenci_slovaki.php

V strednodobom aj dlhodobom horizonte je výsostným záujmom mladej katedry jej

PALKOVIČ, Konštantín: Slovenci-Slovaki-Slovinci-Slavonci-Dalmatinci-Hrvati. Dostupné

stabilizácia. Tá bude na jednej strane závisieť predovšetkým od objektívneho a merateľného

na: http://www.hervardi.com/kolumne/slovenci_slovaki.php

ukazovateľa počtu zapísaných a skončených študentov, na druhej strane od odborného rastu

RAMOVŠ, Fran: Kratka zgodovina slovenskega jezika 1. SAZU. Ljubljana 1995.

jej členov. Katedra aj napriek momentálnym nižším počtom zapísaných študentov vykazuje
stabilitu počtu študentov prechádzajúcich do najvyšších ročníkov a následne končiacich
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Resumé
Slovak Language and Slovak Studies in Slovenia: History, Contemporary Situation and
Perspectives
The aim of this paper is a brief outline of the prehistory of both "Slovak" languages,
reception of the Slovak language in Slovenia, and contemporary situation as well as
educational and scientific perspectives of Slovak studies in Slovenia, in particular the
process of laying its foundations as an independent study programme at the Faculty of Arts,
University of Ljubljana.
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The programme has been associated with the name of the Slavist and Slovakist Viktor
Smolej. One of his students, Andrej Rozman, now officially the first Slovakist university
professor in the field of Slovak literature in Slovenia, develops even further the Smolej’s
vision of Slovak studies as an independent study programme in Slovenia within the
department of West Slavic philology at the Institute of Slavic Studies at the Faculty of Arts,
University of Ljubljana. In this paper we provide a description of the study, human resources
and scientific profile of the Department of Slovak Language and Literature at the Faculty of
Arts, University of Ljubljana.

ZUZANA ČÍŽIKOVÁ

SLOVAKISTIKA NA BELEH R ADSKEJ UNIVERZITE 1
Zuzana Čížiková
Beleh rad ská un i v e r z i t a

Úvod

a literatúr. Novšie dejiny fakulty sa začali písať v roku 1960, keď sa Filologická fakulta
vyčlenila z Filozofickej fakulty a začala pôsobiť ako samostatná vedecká a vzdelávacia

Filologická fakulta Belehradskej univerzity je najväčšia vysokoškolská ustanovizeň

vysokoškolská ustanovizeň. V 60. a 70. rokoch Filologická fakulta v Belehrade svojimi

tohto typu v Srbsku a jedna z najväčších v juhovýchodnej Európe. Filologické tradície

kádrami a organizačnými skúsenosťami prispievala k zakladaniu ďalších vysokoškolských

siahajú až k založeniu tzv. Veľkej školy roku 1808 v Belehrade. Dôležitým medzníkom je

ustanovizní v Srbsku. V prvom školskom roku 1960/1961 bolo 11 študijných skupín

rok 1863, keď došlo k reorganizácii tejto predchodkyne terajšej univerzity a keď na

a jednou z nich bola aj slavistika (od roku 1845 bola v rámci slovanskej filológie a od roku

používanie dostala aj veľkolepú budovu tzv. Kapetan Mišino zdanje (dnes sídlo rektorátu

1878 v rámci Katedry ruského jazyka a literatúry).2 Táto katedra bola neskoršie

Belehradskej univerzity a Filozofickej fakulty). V roku 1948 po ďalšej reorganizácii

premenovaná na Katedru východných a západných slovanských jazykov, od roku 1963 na

Filozofickej fakulty vznikla aj Katedra východoslovanských a západoslovanských jazykov

Oddelenie slavistiky a od roku 1990 nesie názov Katedra slavistiky. Katedra slavistiky
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Filologickej fakulty Belehradskej univerzity je jednou z hlavných slavistických vedeckých

vo Vojvodine. Profesor Filip pôsobil aj na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde sa

a vzdelávacích inštitúcií v Srbsku, patrí medzi najstaršie a najväčšie katedry na fakulte. Na

o založenie študijného odboru slovenský jazyk a literatúra pričinili dvaja ďalší belehradskí

katedre v súčasnosti existujú nasledovné študijné skupiny: ruský, poľský, český, slovenský

študenti slovenského a českého jazyka Ján Kmeť (1927 – 2003) a Daniel Dudok (1932)

a ukrajinský jazyk. Na základe Zákona o vysokoškolskom vzdelávaní z rokov 2005, 2006,

(Tirova, 2008, s. 101 – 107), neskoršie tento odbor zveľaďovali aj belehradskí študenti –

2008 a 2009 aj Filologická fakulta prijala Bolonskú deklaráciu a postupne menila a následne

lingvisti Mária Myjavcová (1934), Michal Týr (1942 – 2013). Na belehradskej slavistike

aj akreditovala nové študijné programy na základných, magisterských a doktorských

získali diplom aj iní kultúrni dejatelia, spisovatelia, redaktori, ako sú Samuel Dubovský

stupňoch štúdia. Odbor slovenský jazyk a literatúra sa dnes študuje v rámci programu Jazyk,

(1928), Pavel Mučaji (1929), Viera Benková (1939) a iní (Sokolović, 2002, s. 251 – 255).

literatúra, kultúra.

Intenzívnejší rozvoj belehradskej slovakistiky zaznamenávame v 80. rokoch, keď na
Katedru slavistiky prichádza najprv lektorka slovenského jazyka Želmíra Spasićová (nar. r.

História belehradskej slovakistiky

1950, na fakultu prichádza v roku 1981) a potom aj slovakisti z novosadskej fakulty
profesor slovenskej literatúry Michal Harpáň (1944) v období 1989 – 2013, profesor

Štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filologickej fakulte Belehradskej

Miroslav Dudok (1952), ktorý tu pôsobil v období 1988/1989 – 2001/2002, taktiež profesor

univerzity bolo dlho úzko späté so štúdiom českého jazyka a literatúry, predtým so štúdiom

Michal Týr (pracoval tu 10 rokov) a profesor Juraj Glovňa (3 roky). Za dôležitý medzník

západoslovanských jazykov a kultúr, a teda s výskumom celej belehradskej slavistiky

považujeme práve rok 1993, keď vzniká samostatná Slovenská republika, dôsledkom čoho

(významnými menami sú zakladatelia srbskej slavistiky Radovan Košutić, Đuro Daničić

už ani existencia jednej česko-slovenskej študijnej skupiny nebola podložená štátnymi

a iní). Medzi dvoma svetovými vojnami ako lektor českého jazyka, na základe zmluvy
medzi Československom a Juhosláviou, pôsobil Otokar Kolman, ktorý sa venoval najmä
kultúrnym stykom medzi dvoma krajinami. Po druhej svetovej vojne sa na katedre
vyučovali ruský, poľský a český jazyk; v roku 1956 bola založená belehradská bohemistika
(Koprivica, Korda-Petrović, 2008, s. 80 – 81). Významnými bohemistami, ale aj
slovakistami v tom období boli Krešimir Georgijević (1907 – 1975), ktorý okrem iného
napísal Prehľad českej a slovenskej literatúry – prvá časť (do roku 1780), Dragutin
Mirković (1921 – 1998), ktorý tiež prednášal i slovenskú literatúru, a Stojanka Popović
(1922 – 1987), ktorá prednášala jazyk. Ale aj iní profesori sa príležitostne venovali
slovakistickým témam, napr. profesor Đorđe Živanović (1908 – 1995) písal o slovenskosrbských literárnych vzťahoch (Bunjak, 2002, s. 242 – 250).
Ďalší významný medzník v dejinách belehradskej slovakistiky predstavuje rok 1952,
keď ako lektor slovenského a českého jazyka na Filozofickej fakulte v Belehrade začal
pracovať Michal Filip (1915 – 1989), zakladateľ slovakistiky ako vedeckej disciplíny

229

a politickými danosťami (rezíduum toho je spoločný kabinet dokopy 13 slovakistov
a bohemistov). Slovakistika na Belehradskej univerzite začala písať svoju novú kapitolu, aj
to aj za výdatnej pomoci a podpory slovenskej strany, ktorá sa stará o belehradský lektorát.
Preto je významným školský rok 1996/1997, keď bol po prvý raz v histórii belehradskej
slovakistiky zriadený lektorát slovenského jazyka a kultúry a na katedru prichádza
kontraktuálny lektor zo Slovenska – Marta Gáfriková, ktorú potom vystriedali Emil Horák,
Juliana Beňová, Miriam Stašková. V súčasnosti je lektorkou slovenského jazyka a kultúry
Helena Ľos Ivoríková. Práve v období zriadenia lektorátu sa na Katedre slavistiky ako
asistentka slovenského jazyka a literatúry zamestnala aj Zuzana Čížiková (1971),
v súčasnosti docentka slovenskej literatúry. Neskoršie sa členmi slovakistického kolektívu
stali i mladší slovakisti, už odchovanci belehradskej slovakistiky, Dalibor Sokolović (1979)
ako zamestnanec fakulty v rokoch 2001 – 2006, po niekoľkoročnej prestávke ako interný
doktorand a Stefana Paunović-Rodić (nastupuje na miesto asistentky roku 2006).3 Do
kolektívu slovakistov patrí aj bohemista a slovakista docent Jaromír Linda, ktorý pre

študentov obidvoch odborov ponúka aj povinné aj voliteľné predmety (spomenieme tu iba

dvoch ročníkoch prebieha v srbčine a potom v slovenčine (vrátane skúšok). Teoretické

predmet slovenská a česká lexikografia), čo je len jeden z dôkazov, že slovakistika

predmety sa vyučujú predovšetkým konfrontačnou metódou, kým na seminároch z predmetu

a bohemistika na Filologickej fakulte BU aj dnes tesne spolupracujú. Kádrové posilnenie

s názvom súčasný slovenský jazyk 1. – 8. sa preferuje predovšetkým komunikačný prístup

a zmeny vo vyučovacom procese a programe na úrovni celej katedry a fakulty v poslednom

(konverzácia, písomné prejavy, preklady, obohatenie slovnej zásoby a pod.). V otázke

vyše desaťročnom období prispeli ku konsolidácii pomerov vnútri tejto študijnej skupiny

metodológie preferujú naši pedagógovia rozvíjanie jazykových kompetencií a zručností

a sú tiež dobrým predpokladom na jej etablovanie v širšom vzdelávacom procese na úrovni

študentov v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

celej fakulty (slovakistika slavistom a neslavistom ponúka voliteľné predmety z jazyka

(CEF), na základe ktorého vznikla séria učebných materiálov Studia Academica Slovaca –

a literatúry, slovenský jazyk sa vyučuje aj ako druhý slovanský jazyk pre študentov

centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Krížom - krážom. Používajú aj ďalšie publikácie

slavistiky, ale i ako cudzí jazyk na úrovni celej fakulty). Pozornosť sa venuje aj mladým

z edície tohto pracoviska (Slovenčina pre cudzincov, Komunikácia v slovenčine a iné), ako aj

pedagogickým a vedeckým kádrom (v súčasnosti na katedre pôsobia štyria doktorandi).

teoretická literatúra (napr. Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky J.
Pekarovičovej). Uvedená vyučovacia metóda sa uplatňuje i v kurzoch slovenčiny ako
druhého slovanského jazyka, či v prípadoch vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka

K metodike vyučovania slovenčiny na Belehradskej univerzite

(voliteľné predmety). Používajú sa aj iné učebnice napríklad Slovenčina pre cudzincov, či
Naše dedičstvo, ktoré vypracovali metodici v ÚJOP-e Centra ďalšieho vzdelávania

Slovenský jazyk, literatúra a kultúra sa dnes na Filologickej fakulte v Belehrade

Univerzity Komenského. Na základe dlhodobej skúsenosti si profesori učebné materiály

študuje ako jeden z odborov (ide o jednoodborové štúdium) v rámci akreditovaného

a učebné pomôcky v mnohom vytvárajú, inovujú a dopĺňajú sami v súlade s potrebami

programu Jazyk, literatúra, kultúra (kde sú zaradené aj ostatné slovanské jazyky, okrem

(medzerami, problémami) študentov, ako aj s ich východiskovým jazykom (v tomto prípade

srbčiny). Od školského roku 2006/2007 sa študuje podľa nových kritérií Bolonskej

srbčinou). Medzi dôležité odborné predmety okrem lingvistických predmetov (súčasný

deklarácie s konceptom 4+1 (4 roky základné štúdium a 1 rok magisterské s obhajobou

jazyk, ale i dejiny jazyka) patrí aj literatúra a kultúra; slovenská literatúra sa vyučuje vo

diplomovej práce). Doktorské štúdiá sa organizujú na úrovni celej Filologickej fakulty

všetkých 8 semestroch (2 hodiny prednášky + 2 hodiny cvičenia) a slovenská kultúra (ako

a trvajú 3 roky. Absolventi slovakistiky získajú titul diplomovaný filológ – slovakista.

osobitný predmet v prvom ročníku s dôrazom na slovenské reálie a vo štvrtom na umenie

Vo výučbe slovenského jazyka sa najskôr kladie veľký dôraz na rýchle a dôkladné

a kultúru).

osvojenie si základných komunikačných zručností študentov v 1. ročníku (na štúdium sa
totiž prihlasujú študenti bez predchádzajúcich znalostí slovenčiny z územia celého Srbska;
spravidla sú to absolventi všeobecných a filologických gymnázií), a potom aj na svojráznu

Súčasný stav

teoretickú nadstavbu v zmysle postupného osvojovania si všetkých hlavných jazykových
rovín (od fonetiky a fonológie, cez morfológiu, syntax až po lexikológiu a štylistiku).

Ročne sa na štúdium slovenského jazyka a literatúry prihlási 14 študentov (7 sa

Paralelne s procesom nadobúdania komunikačných zručností a rozširovaním slovnej zásoby

financujú zo štátneho rozpočtu a 7 sú samoplatcovia, a je to rovnaký počet ako aj na

prebieha aj proces osvojovania si teoretických poznatkov o jazyku. Vyučovanie v prvých

ostatných „menších“ odboroch, ako sú bohemistika, polonistika, ukrajinistika a iné),
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spravidla sú to Neslováci a slovenčinu študujú ako cudzí jazyk, čím sa belehradská

príležitostné večierky s hudobnými a scénickými výstupmi, projekcie slovenských filmov,

slovakistika zásadne líši od novosadskej, kde sa slovenčina študuje ako materinský jazyk.

výlety, prednášky a stretnutia s významnými osobnosťami, návštevy výstav alebo

Celkovo je v súčasnosti vo všetkých piatich ročníkoch (základného a magisterského štúdia)

divadelných predstavení. Pozitívne na študentov pôsobia aj spoločné aktivity s kolegami

asi 40 študentov, ktorí dosahujú pekné študijné výsledky. Od roku 2002 si aj ostatní študenti

z iných skupín, napr. vydávanie česko-slovensko-srbského študentského časopisu Leňochod.

slavistiky môžu ako druhý slovanský jazyk a literatúru voliť slovenský jazyk a literatúru. Za

Azda najväčším zadosťučinením je študijný pobyt na Slovensku (Letná škola slovenského

posledné roky tieto skupiny dosahujú aj do 30 študentov. Ako príklad uvedieme fakt, že sa

jazyka a kultúry SAS, kurzy slovenského jazyka v organizácii CĎV UK ÚJOP, tiež

od školského roku 2011/2012 slovenčinu ako druhý jazyk učilo okolo 70 študentov (z toho

semestrálne pobyty v rámci Národného štipendijného programu SR, cez projekty CEEPUS

15 neslavistov, 55 slavistov). V tomto roku ich je 25.

a ERAZMUS MUNDUS). Žiaľ, možnosti študijného pobytu na základe bilaterálnej zmluvy5

Záujem o štúdium slovakistiky na Belehradskej univerzite je v poslednom období

zo strany našich študentov doteraz neboli adekvátne využité.

konštantný (ročne 14 študentov, štúdium ukončí priemerne 7 absolventov). Veľmi dôležité

Myslíme si, že práve v prepojení školských a mimoškolských aktivít sa vytvára

pri nástupe nových študentov je hneď na začiatku štúdia ich primerane motivovať

a pestuje afirmatívny vzťah študentov k slovenskému jazyku, kultúre a literatúre. Práve tí

(Paunović-Rodić, 2011, s. 231 – 234). Spravidla sa študenti na náš študijný odbor dostavajú

študenti, u ktorých sa nám podarí vzbudiť, podporiť a vypestovať vzťah k Slovensku, sú

náhodou a bez cieľavedomého zámeru, preto je prvoradou úlohou pedagogického

vynikajúcimi ambasádormi Slovenska v Srbsku a prispievajú k šíreniu jeho dobrého mena.

pracovníka zaujať ich, ponúknuť im kvalitné hodiny jazyka, zaujímavé prednášky z dejín,
kultúry a literatúry Slovenska a motivovať ich k rozšíreniu svojich vedomostí z oblasti
slovakistiky a širšie i slavistiky. Študenti veľmi dobre zvládnu študijné plány a programy,

Plány a perspektívy

naučia sa plynne a bez problémov hovoriť po slovensky, získajú bohaté vedomosti zo
slovakistiky (ako z jazyka, tak i z literatúry a kultúry) a aj širšie zo slavistiky a filológie,

Štúdium slovenčiny na Filologickej fakulte Belehradskej univerzity je v mnohom

ktoré môžu uplatniť v rôznych oblastiach svojho pôsobenia – ako prekladatelia, redaktori,

prepojené so štúdiom iných jazykov na Katedre slavistiky a celkovo aj s akreditačnými

novinári, učitelia cudzieho jazyka na predškolskom a základoškolskom stupni vzdelávania

požiadavkami, ktoré platia pre celú fakultu. Skupina slovenského jazyka a literatúry, aj za

a pod. Podľa individuálnych vedomostí, schopností a záujmov sa teda môžu zamestnať na

pomoci lektorátu, sa snaží udržať terajšiu priaznivú situáciu, pričom sa podnikajú

viacerých pracovných pozíciách.4

i konkrétne kroky na zveľadenie štúdia slovenčiny – v zmysle príprav/úprav a inovácií

Významné postavenie v celom vzdelávacom procese na belehradskej slovakistike má

študijných programov pre nový proces akreditácie, prepojenie slovakistických

lektorát slovenského jazyka a kultúry, ktorý má už 17-ročnú tradíciu a svoje opodstatnenie.

a bohemistických programov s cieľom vytvorenia širšej základne pre študentov oboch

Je dokázané, že si študenti ľahšie a rýchlejšie osvojujú jazyk vo vyučovacom procese

odborov, širšia ponuka slovakistických voliteľných predmetov na úrovni celej fakulty a pod.

s pedagógom, ktorý prichádza priamo z krajiny, ktorej jazyk sa učia. Lektor slovenského

V tejto súvislosti prebieha i proces zlaďovania učebných programov s inými slovakistickými

jazyka a kultúry je médium spájajúce študentov slovakistiky so Slovenskom a nadviazanie

pracoviskami s cieľom efektívnejšej mobility študentov a akceptovania výsledkov ich

a pestovanie tohto vzťahu má pre nich veľkú motivačnú funkciu (podobne ako študijný

študijných pobytov, ako aj plánovaných spoločných projektov (prebiehajú rozhovory

pobyt na Slovensku). Dôležitú úlohu v tom zohrávajú i mimoškolské aktivity, ako sú
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a schvaľovací postup ohľadom podpisovania bilaterálnej zmluvy medzi Belehradskou

KOPRIVICA, Verica – KORDA-PETROVIĆ, Aleksandra: O nastavi češkog jezika

univerzitou a Univerzitou Komenského).

i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. In: Izučavanje Slovenskih jezika,

Slovakisti v miniankete týkajúcej sa budúcnosti belehradskej slovakistiky okrem

književnosti i kultura kao inoslovenskih i stranih. Beograd: Slavističko društvo Srbije 2008,

iného vyjadrili potrebu v budúcnosti vo väčšej miere využívať vo vyučovacom procese

s. 80 – 81.

súčasné technické vymoženosti (k modernizácii technického vybavenia v najväčšej miere

PAUNOVIĆ-RODIĆ, Stefana: Chcem študovať slovenčinu. Ako motivovať kandidátov na

prispela slovenská strana), resp. zdôraznili nutnosť vynovenia priestorov oddelenia

štúdium slovakistiky. Súčasný stav a možnosti zlepšenia perspektív. In: Evropské areály

slovenského jazyka a literatúry (v tomto smere sa očakávajú konkrétne kroky domovskej

a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). Editoři Ivo Pospíšil a Josef

fakulty a patričného ministerstva). Zároveň zaradili do svojich plánov prípravu

Šaur. Brno: Masarykova univerzita 2011, s. 231 – 234.

samostatného slovníka a gramatickej príručky ako doplnenie učebnice Krížom-krážom (so

SOKOLOVIĆ, Dalibor: Slovakistika na univerzitetu u Beogradu – geneza i perspektive. In:

zreteľom na východiskový jazyk) a existujúcich učebných materiálov (cíti sa potreba

Slavistika, Knjiga VI. Beograd: Slavističko društvo Srbije 2002, s. 251 – 255.

systematického prehľadu slovenskej literatúry v srbčine určeného študentom slavistiky), tiež

TIROVA, Zuzana: O osnivačima Slovačke katedre u Novom Sadu povodom dva jubileja

propagáciu možnosti štúdia slovenčiny na neslovenských stredných školách, novú webovú

(Jan Kmeć i Daniel Dudok). In: Slavistika, Knjiga XII. Beograd: Slavističko društvo Srbije

stránku a prezentáciu belehradskej slovakistiky aj vo virtuálnom svete. Budúcnosť

2008, s. 101 – 107.

slovakistiky vidia v jej blízkej prepojenosti so štúdiom západoslovanských jazykov
a eventuálne v ustanovení areálových štúdií.
Resumé
Poznámky
1

Príspevok vznikol na základe podkladov, ktoré mi poskytli kolegovia slovakisti na Katedre slavistiky
Filologickej fakulty Belehradskej univerzity.
2

Bližšie o tom pozri na http://www.fil.bg.ac.rs/istorijat.html alebo www.novi.fil.bg.ac.rs.

3 Bližšie

o dejinách slovakistiky pozri http://novi.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/slavistika/slovacki-jezik/istorijat/.

4

Treba pritom vedieť, že miera nezamestnanosti v Srbsku neustále stúpa od roku 2008 a v apríli roku 2012
bola 26, 11 %. O zamestananí/nezamestnaní v Srbsku viac na stránke http: //www.minrzs.gov.rs /doc/
zaposljavanje /NAPZ%202013.pdf .
5

Program dohody medzi vládou SR a vládou JZR v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.

Literatúra

BUNJAK, Petar: Slovakistička interesovanja profesora Đorđa Živanovića. In: Slavistika,
Knjiga VI. Beograd: Slavističko društvo Srbije 2002, s. 242 – 250.
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Slovakistics at University of Belgrade
The paper deals with history, current status and perspectives of Slovak language, literature
and cultural studies at Faculty of Philology, University of Belgrade. Significant names of
Slovakistic research in the past (M. Filip, M. Týr, K. Georgijević, D. Mirković, S. Popović)
and at present (Ž. Spasić, Z. Čižikova, S. Paunović-Rodić etc.) are mentioned. Considerable
attention is paid to the research of study methodology of Slovak as a foreign language, and
the significance of Slovak lectors at the Department of Slovakistics is emphasized and
related to philological studies at the Faculty. A part of the paper discusses current situation at
the Department of Slovak language and literature regarding the interest and motivation of
the students, non-institutional activities, statistical data, plans and perspectives of the studies
of Slovakistics at University of Belgrade.
Key words: Slovakistics, University of Belgrade, Slovak lectors, methodology of teaching
Slovak as a foreign language

JURAJ GLOVŇA

SLOVAKISTIKA NA FILOZOFICKEJ FAKULTE
V NOVOM SADE (SRBSK O)
Juraj Glovňa
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

V roku 2011 oslávila slovakistika na Filozofickej fakulte v Novom Sade (Srbsko)

vojvodinskej literárnej vedy aj jazykovedy ako akademik Ján Kmeť, prof. Dr. Michal Filip,

päťdesiate výročie vzniku. Na slávnostnej akadémii bolo prítomných vyše šesťdesiat

prof. Dr. Michal Týr, prof. Dr. Daniel Dudok, prof. Dr. Mária Myjavcová, Dr. Jozef

absolventov slovenského jazyka a literatúry (celkovo skončilo štúdium okolo stošesťdesiat

Valihora a ďalší. Aj dnes sa pokladá toto pracovisko vďaka kvalitnej personálnej štruktúre,

študentov, ktorí tvoria výrazný intelektuálny potenciál vojvodinských Slovákov) spolu

vedeckej profilácii, výskumným aktivitám aj pedagogickému zameraniu za najkvalitnejšie

s bývalými aj súčasnými pedagógmi. Pozvanie prijali bývalí lektori zo Slovenska: doc.

slovakistické pracovisko tohto typu mimo územia Slovenskej republiky. V súčasnosti tu

PhDr. Emil Horák, CSc., doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc. a prof. PhDr. Jozef Mlacek,

pôsobí päť riadnych profesorov, dvaja docenti a traja odborní asistenti. Svojou činnosťou

CSc.

vypĺňajú základný vedecko-pedagogický priestor katedry. Prof. Dr. Michal Harpáň (teraz
Na Katedre slovenského jazyka a literatúry, ktorá dnes nesie názov Oddelenie

vyučuje na magisterskom stupni) je významný literárny historik, teoretik, kritik

slovakistiky (Odsek za slovakistiku), pracovali v minulosti významní predstavitelia

a prekladateľ. Z bohatej publikačnej činnosti spomeňme aspoň jeho Priestory imaginácie
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(1974), monografiu Poézia Michala Babinku (1985) a knihu Teória literatúry (viaceré

stupeň sa končí dosiahnutím stanoveného počtu kreditov, nie je tu teda štátna záverečná

vydania), ktorá je aj na Slovensku odporúčaná ako vysokoškolská príručka. Prof. Michal

skúška ani diplomová práca. Magisterský stupeň trvá jeden rok. Študent píše diplomovú

Harpáň bol dlhoročným vedúcim pracoviska. Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, teraz riaditeľka

prácu a po jej obhájení získava titul „magister“ (Ma). Doktorandské štúdium sa končí

Oddelenia slovakistiky, sa systematicky venuje detskej literatúre (Medovník – chrestomatia

obhájením dizertačnej práce a získaním titulu PhD. Počas štúdia absolvuje študent základné

slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti, 2011; Kontúry slovenskej vojvodinskej literatúry,

jazykovedné disciplíny (od fonetiky a fonológie cez gramatiku a lexikológiu až po štylistiku

2011). Prof. Dr. Samuel Čelovský sústavne skúma dejiny vojvodinských Slovákov, prednáša

a textiku), na ktoré nadväzujú historické disciplíny (historická gramatika a dejiny

aj dejiny a reálie Slovenska (Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine, 2010). V lingvistike

slovenského jazyka), dialektológia, jazyk médií v praxi a iné. Rovnako je to v oblasti

sa etablovala prof. Dr. Anna Marićová v dialektológii (Slovenská nárečová lexika Starej

slovenskej literatúry. Zastúpené sú dejiny slovenskej literatúry podľa tradičnej periodizácie

Pazovy, 2010) a v konfrontačnej jazykovede (Slovesné predpony v slovenčine a srbčine,

vrátane súčasnej (najnovšej) literatúry, teória literatúry, literárna kritika, svetová literatúra,

2008). Prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., je dvojdomý vedec a pedagóg: pôsobí na

interpretácia literárneho diela a veľký dôraz sa kladie na literatúru pre deti a mládež, ktorou

Filozofickej fakulte UK v Bratislave a zároveň na Oddelení slovakistiky v Novom Sade, kde

formujú učitelia na základnej škole vzťah dieťaťa k slovenskému jazyku a k literatúre vôbec.

prednáša historickú gramatiku a štylistiku. Skúma okrem iného stav a perspektívu vývinu

Neodmysliteľnou súčasťou je didaktika a metodika vyučovania a následná prax na školách.

slovenčiny v enklávach a diaspórach (Zachránený jazyk, 2008) a zaoberá sa tiež slovensko-

Lektor vysielaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyučuje

južnoslovanským konfrontačným výskumom (Glutinácia textu v slovenčine a v srbčine

predovšetkým disciplíny späté s kultivovaním slovenského spisovného jazyka študenta:

a chorvátčine, 1987). Ďalej na katedre pôsobia dvaja mimoriadni profesori: Dr. Anna

fonetiku, fonológiu, rétoriku, lexikológiu, teóriu a prax jazykovej kultúry, ortografiu.

Makišová (lexikológia, onomastika, konfrontačná lingvistika) a Dr. Adam Svetlík (súčasná

Pomáha kultivovať jazyk budúcich učiteľov slovenského jazyka, ktorý je vo Vojvodine

slovenská literatúra, svetová literatúra, teória literatúry) a nádejné vedkyne z najmladšej

značne rozkolísaný (silný tlak srbčiny aj primárnych a sekundárnych nárečí) a ako taký

generácie: Zuzana Týrová (bilingvizmus), Jasna Uhláriková (frazeológia) a Marína

nemôže dobre plniť integračnú a administratívnu funkciu. Aj keď sa vojvodinská slovenčina

Šimáková-Speváková (teória literatúry a prekladu).

pokladá za variant spisovnej slovenčiny a ten má cennú hodnotu v rámci slovenského

Integrálnou súčasťou Oddelenia slovakistiky je Lektorát slovenského jazyka

národného jazyka, zo strany pedagógov katedry je jednoznačná požiadavka, aby lektor

a kultúry, ktorý bol založený z iniciatívy doc. E. Horáka a prof. D. Dudka. Vystriedalo sa tu

dôsledne vyučoval spisovnú slovenčinu kodifikovanú na Slovensku. Od lektora sa očakáva,

viacero lektorov zo Slovenska, napríklad prof. Mlacek, doc. Horák, Dr. Lipka, Dr. Kotulič,

že bude dobrým „radcom“ v otázkach spisovnej slovenčiny aj pre pedagógov katedry.

doc. Darovec, prof. Hurtajová, prof. Glovňa a iní. Teraz je lektorkou prof. Součková.

Učiteľstvo v odbore slovenský jazyk a literatúra študuje v priemere ročne 30 – 35 študentov,

Oddelenie slovakistiky má bohatý knižničný fond, obsahujúci takmer 12 000 kníh. Súčasťou

ktorí sa po absolvovaní štúdia zamestnávajú ako učitelia na základných a stredných školách

je aj legát Michala Filipa, v ktorom je 2 800 cenných kníh z celej slovakistickej oblasti.

(napríklad na gymnáziách v Báčskom Petrovci, Kovačici či Starej Pazove), ako redaktori

Oddelenie slovakistiky spolu s Lektorátom slovenského jazyka a kultúry plní

a korektori v tlačených (Hlas ľudu, Rovina) či elektronických (slovenská redakcia rozhlasu

v štruktúre novosadskej Filozofickej fakulty dôležitú funkciu: pripravuje pre národnostné

a televízie) médiách či kvalifikovaní pracovníci vo vydavateľstvách alebo administratívnych

školstvo učiteľov základných a stredných škôl vo Vojvodine. Ponúka plnohodnotné

štruktúrach národnostnej menšiny.

univerzitné vzdelanie podľa Bolonskej deklarácie v troch stupňoch: základný štvorročný
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Okrem tejto špecifickej funkcie plní novosadské Oddelenie slovakistiky dôležitú
úlohu vo vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Srbskí študenti, ale aj študenti
iných, najmä slovanských národnosti, si s obľubou vyberajú slovenčinu ako voliteľný
predmet, najmä preto, že je to pre nich geneticky blízky a komunikačne relatívne
zrozumiteľný jazyk. Študenti všetkých šestnástich odborov na novosadskej Filozofickej
fakulte majú možnosť zvoliť si ako cudzí jazyk slovenčinu. Pre študentov rusinistiky,
slavistiky a srbistiky je slovenský jazyk voliteľný slovanský jazyk. Študenti žurnalistiky
slovenskej národnosti, pripravujúci sa na pôsobenie v národnostných masmédiách, sú
povinní absolvovať časť jazykovedných disciplín (dôraz na jazykovú kultúru)
zo slovenského jazyka. Slovenčinu ako cudzí jazyk absolvuje v uvedených formách ročne
okolo osemdesiat študentov. Tak sa zaraďuje Oddelenie slovakistiky v Novom Sade medzi
katedry s najväčším počtom študentov.

Lektorát slovenského jazyka a kultúry ako súčasť Oddelenia slovakistiky plní
nezastupiteľnú úlohu vo vzdelávaní učiteľov slovenského jazyka ako materinského jazyka
a tiež vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. V štruktúre novosadskej Filozofickej
fakulty má emblematickú funkciu, funguje ako kvalitná „značka“ slovenského jazyka
a slovenskej kultúry a prispieva tak k dobrému menu slovakistiky v zahraničí.

Resumé
Slovak studies at the Novi Sad University School of Humanities (Serbia)
Foreign Slovak language and culture lectureships have among other functions an
emblematic one, too – they are a „trademark“ of the Slovak language and the Slovak
republic in the structures of European universities as important centres of education, science
and research. Thus, they significantly help to advertise Slovak language and culture. The
Department of Slovak studies at the Novi Sad University School of Humanities in Serbia
belongs to the highest grade institutes of Slovak studies outside the Slovak republic.
Together with the Slovak language and culture lectureship it has two important roles: it
offers a Slovak language and literature education for native language speaking teachers in
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national schools of Vojvodina and Slovak language as a foreign language in several forms
for students of the Novi Sad University School of Humanities.
Keywords: emblematic function of lectureships, Slovak as mother tongue, Slovak as a
foreign language

VELIČKO PANAJOTOV

V Y UČOVANIE SLOVENČINY N A U N IVE RZ ITE
SV. KL IM ENTA OCHRIDSKÉHO V SOFII.
TR ADÍCIE A PERSPEKTÍV Y
Ve l i č k o P a n a j o t o v
U n i v e r z i t a S v. K l i m e n t a O c h r i d s k é h o v S o f i i

Korene sofijskej slovakistiky

českého jazyka Karel Mara. Ten učil fakultatívne aj praktickú slovenčinu (2 hodiny
týždenne) a z rozvrhu vyučovacích hodín z r. 1951 vyplýva, že okrem toho viedol aj

Napriek tomu, že ako univerzitný odbor slovakistika v Sofii a vôbec v Bulharsku má
relatívne mladý vek, jej korene siahajú až do 40. rokov 20. storočia. V rámci dlhoročnej

semináre z modernej českej a slovenskej literatúry. Je to pozoruhodný fakt ohľadom
geografie slovenčiny ako študovaného predmetu.

tradície štúdia slovenského jazyka na Sofijskej univerzite ťažiskom pôvodne bol teoretický

Ďalšou etapou vo vývine sofijskej slovakistiky bolo založenie lektorátu slovenského

aspekt a vo vyučovacom procese dominovala orientácia na lingvistickú štruktúru. Svedčí o

jazyka a kultúry v r. 1968, keď ako prvý lektor prišiel do Sofie Emil Kudlička. Odvtedy sa

tom teoretický kurz západoslovanský jazykový systém prednášaný profesorom Ivanom

bez prerušenia slovenskí lektori aktívne zúčastňovali na procese výučby slovenčiny v

Lekovom v akademickom roku 1947/1948. V nasledujúcich rokoch bol rozsah tejto

odbore slovanská filológia. V akademickom roku 1979/1980 sa pre študentov bohemistov

teoretickej disciplíny redukovaný a obsahoval už len slovenský a český jazyk. Onedlho sa

stala špecializácia slovenský jazyk povinnou. V rámci tejto špecializácie študenti získavali

teória spojila s praxou, keď v rokoch 1949 – 1957 na univerzite v Sofii pôsobil lektor

236

vedomosti nielen o základoch slovenčiny, ale aj o slovenskej literatúre a o slovenských

blízkosť však často zapríčiňuje nevydarené komunikačné akty v dôsledku slovensko-

kultúrnych a historických reáliách.

bulharskej medzijazykovej homonymie. Ide pritom o stovky prípadov, čo predstavuje

Rozhodujúcou úlohou pre povýšenie sofijskej slovakistiky na novú administratívnu

významný lingvodidaktický problém (porov. napr. slov. pozor – bulh. позор „hanba“; slov.

úroveň bolo založenie samostatného slovakistického profilu v rámci odboru slovanská

divák – bulh. дивак „divoch“; slov. pivnica – bulh. пивница „krčma“ a pod.). Zároveň

filológia na jeseň r. 1991. Po tejto podstatnej zmene si slovakistika získala také isté

asymetria gramatických stavieb a grafických systémov bulharčiny a slovenčiny je

postavenie, aké mali už existujúce slavistické profily, čo znamená, že študenti slovakisti

predpokladom vzniku početných interferencií na rôznych jazykových rovinách.

povinne študujú ako základné všetky teoretické a praktické disciplíny spojené so

K tomu treba dodať aj nepretržitý administratívny nátlak nadradených inštitúcií

slovenským jazykom a literatúrou v rozsahu analogickom ostatným slavistickým profilom:

obmedzovať počet hodín a vôbec dobu štúdia, čo určite neprispieva k dosiahnutiu vysokej

českému, poľskému a srbsko-chorvátskеmu. Hlavnú zásluhu na konštituovaní slovakistiky

jazykovej úrovne.

ako samostatného odboru mal prof. Ivan Bujukliev, PhD., ktorý je autorom prvej gramatiky

Je už jasné, že sa pôsobeniu týchto negatívnych faktorov nedá zamedziť

slovenského jazyka v bulharčine. Toto jeho dielo bolo veľmi pozitívne prijaté a dočkalo sa

extenzívnym zvýšením hodín. Na tomto pozadí sa zdá, že prekonanie spomenutých ťažkostí

už druhého vydania. V prvých rokoch prednášal všetky teoretické disciplíny a praktickú

je možné intenzifikáciou cudzojazyčnej výučby prostredníctvom počítačových technológií

slovenčinu zastrešovala lektorka slovenského jazyka PhDr. Hilda Steinerová, CSc. Vďaka

a vybavenosťou študentov aktuálnymi lexikografickými príručkami. Preto sa v posledných

jej oddanosti sa výučba slovenčiny úspešne emancipovala a sofijská slovakistika urobila

rokoch sofijskí slovakisti usilujú riešiť podobné úlohy v rámci svojich vedeckých projektov.

svoje prvé samostatné kroky. Neskôr začali učiť aj zástupcovia ďalších generácií
slovakistov.

Špecifické nepriaznivé faktory pôsobiace na vyučovací proces

Projekty

V poslednom čase sa sofijská slovakistika rozvíja najmä vďaka rozpracovaniu radu
vedeckých projektov. Od roku 2008 do roku 2010 bol realizovaný univerzitný projekt

Na našej univerzite v Sofii sa vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka vyznačuje

Bulharská virtuálna slovakistika, v rámci ktorého bola vytvorená webová stránka odboru na

určitou špecifickosťou v porovnaní so štúdiom svetových jazykov. Tá vzniká z dvoch

adrese www.slovakistikabg.com. Na stránke sa uverejňujú aktuálne informácie o odbore,

charakteristických čŕt, ktoré často zvyšujú jazykovú bariéru a brzdia osvojovanie slovenčiny.

o zaujímavostiach zo Slovenska, o rôznych vedeckých a kultúrnych podujatiach, ale najmä

1) Keďže nie je stredoškolským predmetom, slovenský jazyk sa začína vyučovať od

o vyučovacom procese. Bol založený aj elektronický online katalóg knižnice

úrovne absolútnych začiatočníkov, kým pri západných filológiách sa vychádza z doterajších

Slovakistického kabinetu, ktorý sa stále obnovuje. Dôležitou súčasťou toho obsahu sú online

znalostí a štúdium je v podstate ich nadstavbou.

slovníky. Ide o dva dvojjazyčné elektronické slovníky: slovensko-bulharský a bulharsko-

2) Medzi bulharčinou, rodným jazykom študentov, a slovenčinou, cieľovým

slovenský. Ich heslá vo väčšine prípadov nepredstavujú plné sémantické štruktúry lexém,

jazykom, jestvujú zložité protirečivé vzťahy. Jednak sú to jazyky geneticky veľmi blízke,

ale obsahujú len ich základný význam alebo náležitý kontextový význam, s ktorým sa

pretože si zachovali do značnej miery svoje praslovanské dedičstvo, jednak v dôsledku ich

študenti oboznamujú pri konkrétnej príležitosti. Snahou bolo smerovať od častejšie

odlišného vývinu vznikla medzi nimi značná typologická vzdialenosť. Formálna lexikálna

vyskytujúcich sa tvarov a významov k periférnejším, a tým pádom adekvátne vyhovieť
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potrebám výučby. Na webovej stránke možno nájsť ešte dva online slovníky, ktoré majú

Ochridského v Sofii tak vzhľadom na zvýšenie kvalifikácie zúčastnených vedeckých

skôr ukážkový charakter, sú to synonymický a frazeologický slovník slovenčiny.

pracovníkov z Katedry slovanskej jazykovedy a študujúcich, ako aj v motivovaní študentov
venovať sa slovenskému jazyku a literatúre. Zároveň projekt udržuje aktívny záujem

Lexikálny trenažér

o slovakistickú problematiku a popularizuje ju v bulharskom internetovom priestore.

K ďalším elektronickým výdobytkom patrí tzv. lexikálny trenažér. Je to
špecializovaný jazykovedný softvér, vypracovaný špeciálne pre účely projektu Bulharská

Ďalšia etapa v rozvoji sofijskej slovakistiky je spojená s časovo otvoreným

virtuálna slovakistika, ktorý pomáha pri ovládaní novej lexiky, ale potenciálne sa môže

projektom Obohacovanie lexikografických zdrojov bulharskej slovakistiky (NID Projekt č.

využívať aj na prípravu gramatických testov. O jeho efektivite sa možno presvedčiť už pri

165 Sofijskej univerzity za r. 2011). V dôsledku realizácie jeho prvej časti, začiatkom r.

prvom použití. Tento program môže pracovať s hociktorým prehľadávačom (Mozzilla,

2012, vyšiel Slovensko-bulharský tematický slovník (SBTR 2012).

Google Chrome, Internet Explorer a pod.) a predstavuje v podstate jeho doplnenie.

Tradične sa vo vydávaných dvojjazyčných slovníkoch v Bulharsku uplatňovalo

Umožňuje zapamätanie si pomerne veľkého počtu nových slov a výrazov, pričom sa počet

abecedné usporiadanie lexikálneho materiálu. V spomenutom diele sa text organizuje na

a časový rámec aktívneho režimu softvéru môže meniť ľubovoľne. Softvér má dve verzie:

základe tematickej zásady, čo je pre bulharskú lexikografickú tradíciu inovatívne.

nácvičnú a testovaciu. V každej z nich sa na monitore zobrazujú slová alebo výrazy vo

Kniha obsahujúca približne 10 000 hesiel, prezentuje stanovisko autorov

východiskovom jazyku, ktoré musí užívateľ preložiť do cieľového jazyka. Ak sa dopustí

o konceptualizácii a kategorizácii slovenského jazykového obrazu sveta. Lexikálny materiál

chyby, počítač mu ponúkne dané slovo, ako aj všetky ostatné nepreložené výrazy do konca

je zoskupený do 22 tém, ktoré sa vyučujú v prvom a druhom ročníku slovakistiky na

zoznamu slov alebo do uplynutia zadaného času. Rozdiel medzi jednotlivými verziami je

Sofijskej univerzite. Táto lexikografická príručka bola vypracovaná v súlade s platnými

v tom, že v nácvičnej verzii užívateľ má spätnú väzbu, dostáva totiž informáciu o chybe

učebnými osnovami, čo predpokladá jej účinnejšie využitie pri výučbe. Podľa názoru

ihneď a môže vidieť správny tvar, kým v testovacej sa o tom dozvie až po uplynutí celého

autorov lexika, ktorá je obsiahnutá v slovníku, tvorí bilancovanú kombináciu medzi

času. Z doterajších niekoľkoročných skúseností možno potvrdiť, že za polhodinovú prácu so

základnými pojmami z každodenného života, špecializovanou terminológiou a hovorovými

softvérom raz do týždňa si študenti osvoja aspoň 90 % nových slov a pri overení ich

výrazmi, pričom v niektorých prípadoch boli použité lexikálne neologizmy, ktoré sú

poznatkov o týždeň si pamätajú minimálne 50 %, ale spravidla je to percento vyššie.

nekodifikované, ale frekventované v slovenskom úze.

Potenciál tejto lingvistickej vymoženosti sa stále ešte neprejavil v plnom rozsahu a je to
nasledujúca úloha projektového tímu.

Táto lexikografická príručka disponuje aj abecedným indexom všetkých kľúčových
bulharských lexém z vlastného slovníka, čo umožňuje používanie toho zdroja aj pri preklade
z bulharčiny do slovenčiny.

Výsledky celého trojročného projektu boli veľmi pozitívne prijaté študentmi
slovakistami, ktorí predstavujú jeho hlavnú cieľovú skupinu, a vysoko ohodnotené

Slovník získal priaznivý ohlas doma a v zahraničí a už ho aktívne používajú študenti
slovakistiky, podľa mienky užívateľov sa osvedčil ako osožná lexikografická pomôcka.

recenzentmi v rámci projektových procedúr uchádzania sa o financovanie a vykazovania.
Realizácia projektu Bulharská virtuálna slovakistika zohrala dôležitú úlohu v rozvoji

Vďaka rozpracovaniu druhej časti projektu Obohacovanie lexikografických zdrojov

slovakistického odboru na Fakulte slovanských filológií Univerzity Sv. Klimenta

bulharskej slovakistiky (NID Projekt č. 192 Sofijskej univerzity za r. 2012) nedávno vyšiel

238

Stručný slovensko-bulharský slovník ekonomických termínov (SSBSET 2013). Je to prvý

slovník zameraný na aktuálnu oblasť financií s približným objemom 5 000 hesiel a jeho

špecializovaný slovensko-bulharský slovník, ktorý vyplní určite lexikografické vákuum a

vydanie sa očakáva na začiatku budúceho roka.

vyhovie potrebám podobnej príručky. Počet hesiel je približne 5 000, pričom sa vyskytujú

Keďže jestvuje potreba špecializovaných slovníkov, ďalšie aktivity sofijských

tak jednoslovné ekonomické termíny, ako aj terminologické slovné spojenia. Pri príprave

slovakistov budú lexikograficky zamerané. V pláne je Stručný bulharsko-slovenský slovník

slovníka sa čerpalo z bohatých a nových zdrojov, čo zaručuje, že je zastúpená súčasná

ekonomických termínov, ktorý sa bude opierať o heslár Stručného slovensko-bulharského

ekonomická terminológia slovenčiny a bulharčiny. Charakteristické pre výber hesiel

slovníka ekonomických termínov, ale bude obohatený aj o nové heslá. Takto budú mať

slovníka je, že v dôsledku svojho mimoriadneho rozšírenia sa do heslára dostali niektoré

študenti nový aktuálny zdroj podporujúci ich preklady z bulharčiny do slovenčiny. Zároveň

univerbáty, ktoré vznikli zo slovných spojení napriek tomu, že sa tradične pokladajú za

s tým sa plánuje rozšírenie funkčnosti používaného lingvodidaktického softvéru za účelom

súčasť profesiolektov. Autori argumentujú tým, že medzi profesionalizmami a termínmi

zintenzívnenia vyučovacieho procesu. Tak by sa slovakistické pracovisko v Sofii

jestvuje skôr prechod ako hranica, a preto zastávajú názor, že je celkom prirodzené

prispôsobilo zvýšeným očakávaniam spojeným s implementáciou Spoločného európskeho

zapojenie profesionalizmov do slovníka.

referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Pri organizácii textu je uplatnená abecedná zásada, ktorá je kombinovaná s pojmovosémantickým zoskupovaním podľa príznaku rod – druh. V hesle o určitom rodovom termíne
sa uvádzajú príklady s vysokou frekvenciou a odvoláva sa na náležité druhové termíny.
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Resumé
Teaching of Slovak language at the Sofia University St. Kliment Ohridski. Traditions and
perspectives
This paper presents in two ways – retrospective and prospective, which allows the
perception of this didactic phenomenon in its dynamics. In the introduction to the text
introduces with roots of the linguistic Slovakistic in Sofia, which range up to the 40s years,
follows up its process of the gradual formation as a university degree and achievements
through the elaboration of a number of scientific projects of the specialists of Slovak
language in Sofia. In doing so, pay more attention to the use of computer technology, the
specific opportunities that these technical advances provide and problems encountered by
the learning process. In the final section suggests the basic resources, which could intensify
the study of Slovak, describes the projects on which they are currently working and future
publishing plans.
Key words: Slovak language, lexicography, Foreign Language Teaching
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SLOVAKISTIKA NA VEĽK OTRNOVSKEJUNIVERZITE
SV. C YRIL A A METODA VO VE ĽK OM TRNOVE
V BUL HARSKU
Daniela Konstantinova – Cenka Ivanova
Ve ľ k o t r n o v s k á u n i v e r z i t a s v. C y r i l a a M e t o d a v o Ve ľ k o m Tr n o v e

Veľkotrnovská univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove (ďalej len

miesto vo vede a vzdelávaní v Bulharsku. O štúdium na nej sa uchádza veľa študentov,

Veľkotrnovská univerzita) je druhou najväčšou univerzitou v Bulharsku. Bola založená

pretože tu pôsobia uznávaní vedci a vysokokvalifikovaní univerzitní pedagógovia.

v roku 1963 ako prvá bulharská univerzita mimo hlavného mesta Sofie. Výber mesta

V súčasnosti má Veľkotrnovská univerzita 9 fakúlt, 2 vzdelávacie pobočky mimo Veľkého

Veľkého Trnova nebol náhodný. Mesto má malebnú rozlohu na niekoľkých kopcoch, ktoré

Trnova, centrum kvalifikácie, univerzitné vydavateľstvo, ústrednú knižnicu a fakultné

sa týčia nad meandrami rieky Jantry, a bohatú historickú minulosť, ktorú pripomínajú

knižnice, tiež Medzinárodné bulharistické centrum, ktoré každý rok organizuje

mnohé krásne a významné pamätihodnosti. V 12. až 14. storočí bolo Veľké Trnovo

medzinárodnú letnú školu bulharského jazyka a kultúry.

hlavným mestom Druhého bulharského štátu a strediskom vedy a duchovného života

Najväčšia z fakúlt univerzity je Filologická fakulta, na ktorej bol v roku 1978

vtedajších Bulharov. Tu sa nachádzala známa Trnovská literárna škola, na tradície ktorej

otvorený prvý lektorát slovenského jazyka v Bulharsku. 23. novembra 1978 rektori

dnes nadväzuje Veľkotrnovská univerzita. Už 50 rokov si univerzita udržuje svoje pevné

Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Ján Kvasnička, a Univerzity sv. Cyrila
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a Metoda vo Veľkom Trnove, prof. Dimitar Filipov, podpísali zmluvu o spolupráci medzi

aplikovanej lingvistiky otvorený ďalší odbor pre študentov, ktorí sa učia západný jazyk

týmito univerzitami. Prvá slovenská lektorka PhDr. Terézia Igazová svojím veľkým

(angličtina, nemčina, francúzština, španielčina) a slovenčinu.

nadšením podnietila záujem bulharských študentov o slovenčinu a taktiež v spoluautorstve

V súčasnosti má Veľkotrnovská univerzita moderné materiálne vybavenie. Katedra

vydala prvú učebnicu slovenčiny pre Bulharov1. Slovenskými lektormi, ktorí prišli po nej,

slavistiky sa nachádza v osobitnej budove – tzv. Slavistickom komplexe, kde je Kabinet

boli PhDr. Ondrej Hábovčík a PhDr. Ivona Vaňková.

slovakistiky a bohatá slavistická knižnica, v ktorej je aj veľa slovenských kníh – učebníc

Slovenský jazyk, literatúra a kultúra (slovakistika) v rámci odboru slovanská

a diel zo slovenskej literárnej klasiky a zo súčasnej literatúry.

filológia sa začali vyučovať od akademického roku 1995/1996.2 Vtedajšia slovenská

Na Veľkotrnovskej univerzite sa momentálne slovenčina vyučuje v dvoch

lektorka PhDr. Elena Neoveská sa stala zakladateľkou slovakistiky ako odboru a svojim

bakalárskych odboroch: slovanská filológia a aplikovaná lingvistika. Bakalárske štúdium

študentom sa venovala s veľkým zanietením. Po nej na Katedre slavistiky pôsobilo niekoľko

trvá 8 semestrov. Dosiahnutá úroveň znalosti slovenského jazyka podľa Spoločného

slovenských lektorov: doc. PhDr. Kornélia Resutíková, CSc., doc. PhDr. Božena

európskeho referenčného rámca (SERR) je B2+. Počas štúdia v bakalárskom odbore sa

Švihranová, CSc., PhDr. Emil Kudlička, PhD. (ktorý bol lektorom na Sofijskej univerzite

používajú učebnice a učebné pomôcky vypracované kolektívom autorov a spolupracovníkov

Sv. Klimenta Ochridského v Sofii a na Veľkotrnovskú univerzitu prichádzal ako hosťujúci

SAS Centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

lektor), PhDr. Katarína Sedláková, PhD., PhDr. Bibiana Košovská, PhD. Od akademického

v Bratislave (Krížom-krážom, slovenčina A 1 , A 2 a B 1 ) a tiež aj učebnice vydané

roku 2013/2014 je lektorkou slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Eleonóra Zvalená,

Ústavom jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Centra ďalšieho

PhD.

vzdelávania UK v Bratislave (Slovenčina ako cudzí jazyk A. Hovorme spolu po slovensky a
Z domácich pedagógov sa v súčasnosti vyučovaniu slovakistiky na univerzite venujú

Slovenčina ako cudzí jazyk B. Hovorme spolu po slovensky). V učebnom procese sa

Mgr. Daniela Konstantinova, PhD. (slovenský jazyk) a Mgr. Valéria Živova (slovenská

využívajú aj učebné pomôcky, ktoré sú vypracované bulharskými slovakistami a sú určené

literatúra). Ako hosťujúci lektori prednášajú aj prof. Nikolaj Daskalov, DrSc. a doc. Donka

pre Bulharov. Nevyhnutnosť vypracovania a využívania takýchto učebníc a učebných

Vakarelská-Čobanská, CSc. (obidvaja pôsobili aj ako lektori bulharského jazyka a kultúry na

pomôcok vyplýva zo špecifík bulharčiny a slovenčiny ako dvoch typologicky odlišných

Univerzite Komenského v Bratislave).

jazykov. V tejto súvislosti treba podotknúť, že bulharskí študenti, ktorí sa učia slovenčinu,

Keďže spoločenské pomery sa stále menia, vyvoláva to aj zmeny vo vyučovacích

majú najväčšie ťažkosti pri osvojovaní si slovenských pádov. Bulharčina patrí medzi

odboroch a programoch. Okrem klasických filologických odborov, v ktorých absolventi

analytické jazyky (na rozdiel od ostatných slovanských jazykov) a v súčasnej bulharčine sú

získavajú profesionálnu kvalifikáciu filológa (učiteľa a redaktora), je na Veľkotrnovskej

už len rezíduá pádov (najmä pri zámenách), a preto slovenskej morfologickej kategórii pádu

univerzite aj odbor aplikovaná lingvistika, v ktorom sa vyučujú dva cudzie jazyky

treba vo výučbe venovať zvláštnu pozornosť.

a nadobudnutá profesionálna kvalifikácia je prekladateľ a tlmočník. Práve v rámci odboru

Od roku 2010 sú na Veľkotrnovskej univerzite aj dva magisterské slavistické

aplikovanej lingvistiky v akademickom roku 2001/2002 boli prijatí prví študenti so

programy: translatológia so slovanským jazykom a literatúra a kultúra slovanských národov.

zameraním: angličtina a slovenčina, nemčina a slovenčina. V snahe rozširovať možnosti

Štúdium v oboch programoch trvá 2 semestre a je určené na nadobudnutie nových

budúcej realizácie študentov na trhu práce bol v akademickom roku 2010/2011 v rámci

vedomostí v oblasti slovanských jazykov (úroveň C2 podľa SERR), literatúr a kultúr.
Program translatológia so slovanským jazykom (slovenčina) je vypracovaný s ohľadom na
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verejno-hospodárske požiadavky v podmienkach globalizácie a eurointegrácie. Štúdium

Slovakisti na Veľkotrnovskej univerzite aktívne spolupracujú so svojimi kolegami zo

v ňom sa končí napísaním diplomovej magisterskej práce, ktorá predstavuje preklad

Sofijskej univerzity Sv. Klimenta Ochridského v Sofii, kde sa tiež vyučuje slovenčina.

slovenskej knihy a analýzu tohto prekladu. Tento program doteraz absolvovali 3 študenti,

Niektorí študenti majú záujem o vedu a zúčastňujú sa študentských vedeckých konferencií,

ktorí sa v súčasnosti úspešne realizujú ako slovakisti.

súťaží prekladu a iných podujatí.

Na univerzite je aj doktorandské štúdium slovakistiky. V roku 2010 Daniela

Slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite spolupracuje aj so Slovenským

Konstantinova obhájila dizertačnú prácu o slovensko-bulharskej frazeológii, v súčasnosti

veľvyslanectvom v Sofii, v spolupráci s ktorým organizuje na univerzite výstavy, návštevy

v doktorandskom programe študujú dvaja doktorandi: Mgr. Valéria Živova, ktorá sa zaoberá

významných slovenských osobností3 a pod.

slovenskou literatúrou, a Mgr. Nikolaj Fenerský, ktorý sa zaoberá slovenskou jazykovedou.

V máji 2008 pri príležitosti 30. výročia otvorenia prvého lektorátu slovenčiny na

Počas štúdia na univerzite majú študenti slovakistiky veľa možností navštíviť

Veľkotrnovskej univerzite Katedra slavistiky zorganizovala konferenciu pod názvom Slováci

Slovensko a tak zdokonaľovať svoje vedomosti. Veľkotrnovská univerzita má podpísanú

a slovakistika v Bulharsku (z konferencie bol vydaný zborník). Na konferencii sa zúčastnili

zmluvu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Filologická fakulta univerzity

kolegovia z iných bulharských univerzít, z Bulharskej akadémie vied, slovenskí krajania

podpísala zmluvu Erasmus s Univerzitou Komenského v Bratislave a s Prešovskou

žijúci v Bulharsku a predstavitelia Spoločnosti bulharsko-česko-slovenského priateľstva

univerzitou v Prešove. V procese vybavovania je aj zmluva s Katolíckou univerzitou

vo Veľkom Trnove. Konferencia bola slávnostne otvorená vtedajším slovenským

v Ružomberku a s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Mnohí študenti študujú na

veľvyslancom v Bulharsku J. E. Michalom Kottmanom, ktorý odovzdal lektorátu

Slovensku cez program Erasmus alebo využívajú možnosti na študijný pobyt, ktoré im

slovakistiky na Veľkotrnovskej univerzite donáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu

poskytuje Ministerstvo vzdelania a vedy Bulharskej republiky, napríklad letnú jazykovú

a športu SR (MŠVVaŠ SR) v podobe televízora, kopírovacieho zariadenia, projektora,

školu SAS a jednosemestrálne štúdium na slovenských vysokých školách.

fotoaparátu a ďalších učebných pomôcok. MŠVVaŠ SR každoročne prispieva sumou 201

Od akademického roku 1995 až dodnes v rámci odborov slovanskej filológie

eur na zakúpenie kníh, učebníc a kancelárskych pomôcok a taktiež v spolupráci so Studia

a aplikovanej lingvistiky slovenčinu úspešne ukončilo približne 40 absolventov. Mnohí

Academica Slovaca pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

z nich sa dokázali uplatniť a profesionálne realizovať ako slovakisti-filológovia, aj ako

zabezpečuje učebnice a iné študijné materiály pre potreby lektorátu.

prekladatelia a tlmočníci. Pracujú so slovenčinou v oblasti cestovného ruchu, v súkromných

Na záver možno konštatovať, že slovakistika je na univerzite vo Veľkom Trnove

firmách, zákazníckych centrách ako tlmočníci, niektorí z nich sa uplatňujú aj ako

plnohodnotným a potrebným odborom, ktorý zabezpečuje uplatnenie študentov na trhu

prekladatelia slovenskej literatúry.

práce a má preto v systéme univerzitného vzdelávania svoje opodstatnenie a miesto

Univerzitní pedagógovia-slovakisti z Katedry slavistiky aktívne sledujú najnovšie

a veríme, že aj svoju budúcnosť.

publikácie v oblasti slovakistiky s ohľadom na svoju pedagogickú a vedecko-vzdelávaciu
činnosť. S tým súvisí aj ich publikačná činnosť, ktorá zahŕňa vydávanie učebníc, učebných

Poznámky

pomôcok, zborníkov so študentskými prekladmi (v závere príspevku prikladáme zoznam

1

publikačnej činnosti súvisiacej so slovakistickou tematikou).
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Terézia Igazová − Mária Kožuchová: Slovenský jazyk a literatúra. Veľké Trnovo: Univerzitná tlačiareň pri
Univerzite sv. Cyrila a Metoda 1984, 350 s. Okrem gramatickej časti učebnica obsahuje aj výber textov zo
slovenskej literatúry a folklóru, informácie o slovenských mestách a pod.

2

Po absolvovaní odboru slovanská filológia študenti získavajú kvalifikáciu filológa – slovenský jazyk
a literatúra, bulharský jazyk a literatúra.
3 26.

novembra 2005 navštívil Veľkotrnovskú univerzitu slovenský prezident Ivan Gašparovič.
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DAGMAR MÁRIA ANOCA

SLOV ENČINA V RUM UNSK U
Dagmar Mária Anoca
Univerzita v Bukurešti

Slovenčina má v Rumunsku postavenie dorozumievajúceho prostriedku v radoch

I. Ako materinský jazyk slovenčina plní viaceré funkcie, ktoré sú všeobecne

slovenskej menšiny, v ustanovizniach tejto menšiny (samostatných či v rámci rumunských

pripisované jazykovedcami ľudskému jazyku a reči,1 pričom osobitne vyzdvihujeme

inštitúcií), štatút didaktického predmetu (ako materinský jazyk) na preduniverzitných

estetickú funkciu uplatnenú vďaka literárnemu fenoménu. Slovenčina ako materinský jazyk

stupňoch (ľudová škola, gymnázium, lýceá) školstva s vyučovacím jazykom slovenským

sa v Rumunsku uplatňuje v súkromnej sfére, verejnej (pravda obmedzene), a popri tom, že

v Rumunsku a na univerzite, predovšetkým v Bukurešti (ako cudzí jazyk). V našom

slúži na odovzdávanie vedomostí a komunikáciu v rámci škôl s vyučovacím jazykom

príspevku sa preto venujeme dvom odlišným situáciám. V prvej časti naznačíme niekoľko

slovenským, je aj učebným predmetom zvaným slovenský jazyk a literatúra.

otázok spojených so slovenčinou ako materinským jazykom a v druhej časti poukážeme na
postavenie slovenčiny ako cudzieho jazyka.

A. Ako dorozumievací prostriedok slovenčina funguje jednak v podobe nárečí, ktoré
sú výsledkom akulturačných procesov po osídlení v nových lokalitách, pričom základné
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znaky týchto idiómov vykazujú charakteristiky hlavne stredoslovenských nárečí; jednak
v podobe spisovného jazyka, presnejšie v štandardnej forme tejto variety.2

Učí sa podľa vypracovaných osnov, spravidla skupinou odborníkov z radov menšiny
alebo odborníkom – inšpektorom na ministerstve školstva, ale vždy v rámci smerníc

Dialektologicky sa podľa lingvistov vyčleňujú dva veľké areály slovenčiny, a to

z rumunského ministerstva školstva, čo občas pôsobí veľmi obmedzujúco, ba aj deformačne,

banátsko-aradská (krišanská) a bihorská, pričom však nemožno hovoriť o ustálenom stave,

buď redundantne či nedostatočne. Kontrastívny pohľad kolegovia slovenčinári nikdy

pretože migrácia slovenských obyvateľov je neustála, či už vnútorná v Rumunsku, či do

nevypracovali písomne, ale často naznačovali rozchod obsahov. Je to teda bolestivá stránka,

zahraničia.

ktorú nemožno jednoznačne vyriešiť.

O slovenčine na úrovni dorozumievacieho idiómu nadindividuálneho/ verejného

V rámci učebného predmetu slovenčina jestvujú viaceré zložky, ktoré sa po

styku u rumunských Slovákov možno hovoriť a uvažovať ako o variete a svojskej forme

deväťdesiatych rokoch začali nazývať inak (komunikácia a pod., nielen gramatika, literatúra

štandardnej slovenčiny, ktorá slúži ako spisovný jazyk pre intelektuálov, resp. vzdelaných

a pod.) a čiastočne sa menila aj ich náplň podľa toho, ako sa rumunské ministerstvo

príslušníkov ako aj iných členov komunity v konsituáciách a kontextoch štylisticky

orientovalo pri určovaní základnej koncepcie o vzdelávaní a výchove. Podľa toho sa musia

nepríznakových či príznakových – na vyjadrenie toho, čo vyjadrujú aj Slováci na Slovensku

slovenskí učitelia rýchlo zorientovať a prepracovať osnovy, premyslieť spôsob, ako

a inde v tých istých, resp. podobných situáciách a kontextoch (s „miernymi lokálnymi

poskytnúť učebné pomôcky, učebnice a pod. V priebehu času sa občas nedostatok učebníc

odchýlkami“) – čím sa prikláňame k názorom profesora Miroslava Dudka o pluricentrizme

a iných pomôcok nahrádzal materiálmi privezenými zo Slovenska. Je to však riešenie nie

slovenčiny.

celkom vhodné, pretože občas poskytuje viac, občas menej učiva a informácií, ako

Do obrazu nárečí ako aj do „štandardnej“ formy sa v poslednej dobe dostávajú aj
rečové/ jazykové návyky zo Slovenska, najmä slang a lokálne elementy regiónov, kde sa

predpokladajú osnovy vypracované v Rumunsku podľa vzorov určených ministerstvom.
Učitelia teda musia viac zvažovať a venovať viac času príprave.

emigranti na Slovensku zdržiavajú, a ktoré prinášajú pri návštevách a návratoch do svojho

Počet učiteľov slovenčiny, ako aj iných odborov, je doplnený v obdobiach potreby

pôvodného kraja. Vzhľadom na fluktuáciu takýchto nositeľov jazyka a nejestvujúci výskum

lektormi zo Slovenska. Spravidla tieto nové kádre nemá nikto na starosti, neuvedie ich do

zatiaľ nemožno uviesť exemplifikácie. Pretože sa slovenčina ocitá v ustavičnom kontexte

problematiky tunajšieho školstva, nevysvetlí, nepreloží osnovy, systém známkovania atď.

väčšinového jazyka, znáša tlak rumunčiny a inkorporuje niektoré jazykové prvky, možno

Vyučujú potom tak, ako si na to zvykli na Slovensku, čo by nebolo v podstate zlé, ale

azda bez zveličenia a výnimky hovoriť o tunajších po slovensky hovoriacich ako

požiadavky v Rumunsku sa nemusia zhodovať so systémom a štruktúrou vyučovania na

o bilingvistoch.

Slovensku. Jediný príklad nám môže konkrétnejšie priblížiť túto tému. V Rumunsku sa
podľa osnov nevenuje toľko pozornosti štylistike, teoretickým a praktickým nácvikom

B. Ako didaktický predmet je slovenčina jedným zo základných predmetov na

rôznych útvarov funkčných štýlov. Je to pravdaže na škodu žiaka, ale keďže vo všeobecnom

školách s vyučovacím jazykom slovenským. Vzhľadom na skutočnosť, že sa

modeli osnovy nenachádzame tieto obsahy, nemôžeme ich pretlačiť proti vôli ministerstva

s preduniverzitnými stupňami školstva dostávame do kontaktu už zriedkavejšie, naše

a rady pre schvaľovanie osnov. Kultúrne rozdiely sa objavujú napríklad aj pri tematickom

pripomienky sú v podstate iba náznakom otázok, ktoré vyvstávajú dnes pri uvažovaní o tejto

vyučovaní literatúry. V rumunskej kultúre sa vžili určité útvary a decidenti očakávajú, že

oblasti uplatňovania slovenčiny.

podobne budú koncipované aj témy u Slovákov. U nás sa však nikdy na preduniverzitných
stupňoch nezdôrazňovala napríklad korešpondencia slávnych autorov. Z druhej strany však
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máme iné témy, ktoré sú pre slovenskú kultúru v jej diachronickom postupe dôležité, ako je

Matejovi Heckelovi takéto porady zorganizovať iba pre slovenské kádre. Keď sa po r. 1990

napríklad problém zemianstva a národnej elity, no takýto problém v rumunskej kultúre

rozhodlo nadviazať na túto tradíciu, jednou z pohnútok, aspoň pokiaľ ide o autorku tohto

nejestvuje (a samozrejme ani ďalšie otázky), podobne pri vymedzovaní literárnovedných

príspevku, bolo vytvoriť nadindividuálny rámec, verejnú situáciu, kde treba hovoriť

pojmov sú niektoré rozdiely, na ktoré treba prihliadať. Z toho všetkého vyplýva, že nie je

štandardnou slovenčinou, aby sme si jej užili, aby sme si ju precvičili, aby sme sa v nej

ľahké osnovy zostaviť a potom dodržať a prihliadať na to, aby výučba dala žiakovi jednak

„vyrozprávali“. Aj dnes si myslíme, že na týchto poradách je dôležitejšie hovoriť ako

to, čo vyžaduje moc, jednak to, čo vyžaduje prirodzený vývin slovenskej kultúry.

počúvať. A keď už počúvať, tak potom v divadle, predstavenia,3 ktoré život a živý jazyk

Zložité sú nielen otázky týkajúce sa obsahu, učiva a formy vyučovania, ale aj otázky

uplatňujú inak ako učená prednáška. Cieľom porád by teda malo byť, aby hovorili

organizačné a vôbec základná otázka zmyslu, finality slovenského školstva v Rumunsku.

predovšetkým účastníci a menej prednášajúci, metodika sa totiž dá naštudovať (napokon

Aký je ten model, ktorý máme na mysli, keď hovoríme o žiakovi – Slovákovi v Rumunsku?

v Rumunsku odborníkov metodikov máme rovnako dobre pripravených ako na Slovensku,

Pre koho vychovávame tieto deti? Kolegovia zo Slovenska, ako je to úplne samozrejmé,

nemáme však konkrétne praktické vymoženosti súvisiace so súčasnými výbojmi metodiky

zdôrazňujú vzťah so Slovenskom, so starou vlasťou, organizujú výstavy, exkurzie na

a didaktiky), jazyk treba cvičiť v rozhovore. Napokon je pre nás, slovenskú menšinu

Slovensko a pod., čo je chvályhodná vec. Ale stačí to? Nebudú potom títo žiaci sotva čakať,

v Rumunsku, dôležité, by sa učitelia všetkých tzv. slovenských škôl v Rumunsku navzájom

než vyrastú a odídu do vlasti svojich prapredkov? Komu nechajú na starosť svojich starých,

poznali, komunikovali, vymieňali si skúsenosti, úspechy a neúspechy, nedrobili sily. Do

dožívajúcich predkov? Ako ozaj koncipovať integráciu mladých ľudí disponujúcich

budúcnosti by naše elity a ich ustanovizne (spoločnosti, organizácie) v spolupráci s tými,

slovenskou kultúrou do kontextu väčšinovej kultúry? Otázku možno postaviť aj inak. Ako

ktorí môžu zabezpečiť takúto prax (úradníci, politici, odborníci), mali premyslieť formu

pomôžeme mladému človeku, aby sa neodcudzil, keď ako Slovák navštevuje rumunské

jazykového zdokonaľovania tak, aby nebolo zaťažujúcim bodom v životnom programe,

školy, čo sa stáva stále častejšou praxou, keďže aj tí, ktorí vďačia za úspechy v kariére

ktorého sa všetci chcú striasť, ale naopak, motivujúcou aktivitou. Ak ešte, pravda, prežijú

svojej slovenskosti, nepokladajú za vhodné túto slovenskosť zachovať a odovzdať (na čo

naše školy.

majú v podstate právo slobodnej voľby).

V poslednom čase klesá počet slovenského obyvateľstva, školopovinnej populácie

Pri uplatňovaní slovenčiny v komunikácii sa nejedenkrát stretáme s nedostatkom

a vôbec detí, a tak sa stáva, že školské budovy, ktoré boli obnovené hlavne úsilím

spisovnosti, či s nenáležitými formami. Lingvistika (sociolingvistika) uznáva za rovnocenný

Slovenska, sú dnes ohrozené, že sa stanú verným obrazom Smrekovej básne Adam v škole

inštrument komunikácie akýkoľvek variant daného jazyka, ale predsa len treba dodržiavať aj

nesedel... V povojnovom období inšpektor Matej Heckel a potom od r. 1995 inšpektorka

normatívne pravidlá, ak sa chceme dohovoriť. A to najmä na pozíciách elity. V Rumunsku je

Vieroslava Tímarová majú podiel na tom, že sieť slovenských škôl fungovala, funguje na

elita rurálneho rázu, väčšinou sú to práve učitelia, potom kňazi a zopár úradníkov. Aj keď

všetkých stupňoch. Ale retrospektívny pohľad zahmlieva pohľad do budúcnosti pri zvážení

žije na vidieku, táto naša elita by mala ovládať štandardnú varietu a využívať ju pri bežnom

číslic. Aj keď sme si nezaumienili zostaviť reprezentatívnu štatistiku, ani dynamiku vývinu

a profesijnom dorozumievaní. Z potreby posilňovať takéto návyky vznikla podoba

školstva, iba námatkovo sme porovnali údaje, zjavná je fluktuácia: v roku 1930 bolo 11

„profesijnej komunikácie“ aspoň na úrovni učiteľov, t. j. tzv. „porady“. Forma týchto

školských jednotiek; v roku 1939, keď v Rumunsku pôsobili aj učitelia zo Slovenska, ich

podujatí jestvovala už za čias komunizmu jednak celoštátne v rumunských školských

bolo 26. Potom v rokoch 1940 – 1944 ich počet vzrástol na 32, po roku 1945 začal klesať,

centrách, jednak sa v sedemdesiatych rokoch minulého storočia podarilo inšpektorovi

až ich v roku 1948 zostáva len 16. V roku 1955 je ich znova 32, v roku 1978 až 37 a potom
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v rokoch 1979 – 1989 začína nový pokles. Po roku 1989 sa nakrátko zaznamenáva rozvoj

prirodzený fenomén v multikultúrnom prostredí. Ale to neznamená, že je prirodzené aj

školstva, ale čoskoro pokles obyvateľstva vôbec poznačil aj školskú populáciu (Štefanko,

rovnako kvalitné používanie oboch jazykov. Spravidla bilingvizmus vedie ku kríženiu,

1998; 2004). Vlani bolo slovenských školských jednotiek 26, pričom v prvom ročníku

kreolizácii, „makaronizmu“, prepínaniu/striedaniu kódov v komunikácii, čo je, pravda,

v Zilaji boli 3 žiaci a v 8 ročníku 4 žiaci.4 Ak sa v deväťdesiatych rokoch pri sčítaní ľudu

z hľadiska jazykovedného a bádateľského v poriadku, z hľadiska identity, existencie

prihlásilo za Slovákov približne 20 000 ľudí, pri poslednom sčítaní ich bolo už iba okolo

a školského aspektu neúnosné (Anoca, 2005, s. 2; 2006, s. 11 – 12). Preto sa tým treba

13 000. Za dvadsať rokov ubudlo zhruba 7 000 ľudí hlásiacich sa k slovenskej národnosti

systematicky zapodievať, vypracovať projekt, ako by bolo možné v rámci hodín slovenčiny

v Rumunsku. Ak to takto pôjde ďalej, koho budeme učiť slovenčinu o dvadsať rokov? Čo sa

tento problém riešiť. Zo slovenskej strany by tu bola vhodná pomoc pri určovaní deklinácie

stane s tými deťmi, ktoré by rodičia chceli dať do slovenskej školy, ale pre nízky počet

substantív rumunského pôvodu, a to predovšetkým proprií označujúcich tunajšie reálie,

žiakov škola v danej osade nebude? Máme na to pripravené alternatívne plány či projekty,

tunajšie geograficko-hospodárske, ale aj antropické prvky (toponymá, hydronymá,

ako je dnes módne hovoriť? Tieto problémy by sa mali prerokúvať a riešiť (aj na verejnosti,

antroponymá). Napríklad, ako skloňovať substantíva (a ich deriváty): Iaşi, Bistriţa-Năsăud,

zatiaľ sa však, pokiaľ vieme, v slovenskej tlači takáto diskusia nerozprúdila).

Sălaj, Victor Eftimiu a pod. Podľa pravidiel je síce jasné, ako skloňujeme mená Eminescu,

Otázky tu nastolené zrejme nevyčerpávajú celú problematiku a možno je to do istej

Sadoveanu (podľa vzoru chlap), ale keď ide o mená a priezviská zakončené nezvyčajne,

miery aj nedostatočne vypracovaný náčrt dnešného postavenia slovenčiny – materinského

napr. Vasile, Gheorghe, už sme zneistení, či je to nezmenené, alebo podľa vzoru kuli (teda

jazyka v Rumunsku. Máme ľudí, ktorí sú svojím pracovným zameraním povolaní na

od Vasileho/Gheorgheho, s Vasilem/Gheorghem). Meno spisovateľa Ion Luca Caragiale

zisťovanie, rozbor a popis, ako i na vyhľadávanie riešenia týchto a ďalších otázok. Teda pri

skloňujeme až trojako: prvé rodné meno Ion skloňujeme podľa vzoru chlap, druhé meno

určovaní priorít by nemali chýbať pani profesorka – metodička slovenčiny pre školy

Luca podľa vzoru hrdina a priezvisko podľa vzoru kuli (o Ionovi Lucovi Caragialem), čo je

s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku Mgr. Ľudmila Šomráková, pán profesor –

pre Slováka v Rumunsku nehorázna forma už aj preto, že ako slovensko-rumunský

teritoriálny inšpektor pre slovenské školy v Rumunsku Mgr. Alexander Mlynarčík, pani

bilingvista má vyvinutú schopnosť vnímať pády analyticky a domýšľať si významy aj

profesorka – generálna inšpektorka na ministerstve školstva Vieroslava Tímarová, ktorá je

z nominatívneho tvaru (v rumunčine sú pádová homonymia a systém predložiek a väzieb iné

našou najvyššou štátnou zamestnankyňou. V prvom rade títo sú najdôležitejšími

než v slovenčine). Pri niektorých toponymách si kladieme otázku, ako vyriešiť fonetickú

osobnosťami, ktoré by sa mali zamyslieť nad situáciou slovenčiny, ale mali by im byť

formu pri skloňovaní, odvodzovaní, či v niektorých prípadoch a za určitých okolností sa

nápomocné aj ustanovizne a organizácie Slovákov v Rumunsku (keďže treba uznať, že

možno utiecť k historickým formám (napr. Bystricko-násodský), najmä keď jestvuje

postavenie slovenčiny určujú rôznorodé faktory nielen lingvistické, didaktické, ale aj

precedens v miestnom nárečí. Pre bihorských Slovákov je ekvivalentom rumunského názvu

spoločensko-politické).5

mesta Zalău slovenské (?) Zilaj. Takáto otázka by mohla byť zadaná pod vedením odborníka

A napokon ešte raz o bilingvizme z didaktického hľadiska, keďže na túto tému je
niekoľko článkov, ale problematika ako taká v súvislosti s úlohami školy pri uvedomovaní,

zo Slovenska ako téma magisterskej, buď doktorskej práce prípadným záujemcom práve
z Rumunska.

náprave/odstraňovaní a predchádzaní/profilaxii tohto fenoménu nie je v centre záujmu

Z toho, čo sme tu v krátkosti načrtli, vyplývajú aj problémy a úlohy, o ktorých sme

slovenských učiteľov (napokon ani nemôže byť, keďže to osnovy nepredvídajú a nie každý

už doteraz písali, ale málo sa v tomto smere podniklo. Nesmieme zabúdať, že slovenčina

má, takpovediac, „výskumného červíka“). Ako sme na to už poukázali inde, bilingvizmus je

ako materinský jazyk má kľúčové postavenie, ba v podmienkach menšinovej existencie
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priam nevyhnutné vo vyučovaní a v živote.6 Slovenčina najmä v podobe učebného predmetu

a literatúr. 7 Po r. 1989 sa študuje iba ako tzv. prvý odbor (prvá špecializácia, špecializácia

slovenský jazyk a literatúra (a teda aj učitelia slovenčiny, za čo by sa im malo venovať viac

A), čo znamená o niečo viac hodín než druhý odbor (druhá špecializácia, špecializácia B),

pozornosti a vďaky) zabezpečuje nielen didaktické požiadavky, ale preberá na seba funkcie

ale nie viac ako 16 hodín. Učebný plán určuje lekcie z praktického jazyka, ktorých počet je

národného jazyka, jej reprezentatívna a kultúrna funkcia utvrdzuje kolektívne aj osobné

malý, čo spôsobuje ťažkosti (6 hodín v 1. ročníku, po 4 hodiny v ďalších).8 Štruktúra štúdia

povedomie, konštituuje a vyvíja jazykovú pamäť, ale aj kolektívnu pamäť kultúrnu. Ibaže

predpokladá trojročný licenciátny stupeň (podľa terminológie platnej v Rumunsku,

ťažšie ako prijať toto poznanie o kľúčovom postavení slovenčiny v školstve a živote

zodpovedajúci vo veľkom bakalárskemu štúdiu na Slovensku) a dvojročné masterské

slovenskej národnosti je dodržať ho v praxi.

štúdium (zodpovedajúce približne magisterskému štúdiu na Slovensku).9
Vzhľadom na konkrétne možnosti (predpísané vysoké počty poslucháčov, prijímacie
skúšky, kádrové otázky) masterské štúdium nemôže fungovať po jednotlivých odboroch.10

II. Ako cudzí jazyk sa slovenčina vyučovala v medzivojnovom období v rámci

Tento nedostatok sa upravuje tým, že sa riaditelia (garanti) masterského štúdia snažia

českého lektorátu v Bukurešti (Pleter, 1982, s. 111 – 122). Zásluhou profesora Pandeleho

zaviesť semináre z prekladu, praktického jazyka tej-ktorej disciplíny – teda aj zo slovenčiny.

Olteana najprv vznikol lektorát (1945) a po školskej reforme r. 1949 – 1950 sa slovenčina

Na Fakulte cudzích jazykov sa ponúkajú štúdiá ako napríklad: balkanistika; komunikačné

vyučovala ako prvý (A) diplomový odbor slovenský jazyk a literatúra. Čoskoro sa

stratégie v literatúre a lingvistike; otázky identitárne, postmodernizmus v slovanských

zamestnala generácia vysokoškolských učiteľov, ktorú pre zásluhy zvykneme nazývať

literatúrach a pod. Z takýchto medzipredmetových pohľadov sa do masterských kurzov

zakladajúcou, či zlatou generáciou: Silvia Niţă (neskoršie Silvia Niţă-Armaş), Corneliu

v Rumunsku môžu dostať vlastivedné témy, ako sa to stalo napríklad v rámci masterského

Barborică, Gheorghe Călin, Anton Tănăsescu. Neskôr tu pôsobili aj ďalší učitelia: Maria

štúdia Studii Medievale Central-Europene Stredoveké dejiny strednej Európy – na Fakulte

Răzdolescu (v rokoch 1954 – 1956), Kergyo Ioan (1972 – 1974; po presťahovaní na

dejín a filozofie Univerzity Babeş-Bolyai v Kluži v rokoch 1999 – 2001; 2000 – 2002.

Slovensko Ján Kerďo). Až po r. 1989 sa zamestnali konkurzným konaním Dagmar Maria

Štúdium v rámci každého odboru podlieha akreditačnému procesu. Akreditácie sa

Anoca (1992), Ştefan (Štefan) Pavel Unatinský (externý spolupracovník r. 2000, odb.

konajú periodicky, buď pri zavedení nového typu štúdia, projektu. Učitelia navrhujú

asistent 2001 – 2007), Marilena Felicia Luţă (externá spolupracovníčka v rokoch 2004 –

a vypracujú učebné plány, osnovy atď. podľa fakultných pravidiel, a po schválení dekanstva,

2009, potom odb. asistentka). Od 60. rokov tu pôsobili zahraniční lektori: Jozef Muránsky

resp. rektorátu fakulta pozýva akreditačnú komisiu a honoruje jej prácu. Slovenčina nemôže

(v rokoch 1967 – 1970), Eva Kováčiková (po vydaji Kováčiková-Gheorghiová, v rokoch

mať iný typ štúdia, než je to ustálené v rámci celej fakulty.

1970 – 1975), Viera Štupáková (1975 – 1980), Mária Vajičková (1980 – 1985), Mária

Pokiaľ ide o štruktúru špecializácie (rozsah, obsah, náplň), licenciátne štúdium sa

Rosívalová (1985 – 1990; 1992 – 2000), Pavol Polák (2000 – 2004), Miroslav Hovančík

spravidla otvára každý druhý rok alebo podľa záujmov oddelenia (doteraz bol iba jediný

(2004 – 2008), Kristína Vaverčáková (2008 – 2011) a Lenka Garančovská (od roku 2011).

prípad, že sa v r. 2009 prijímacie konanie neuskutočnilo). Dnes sú dva ročníky: 3. ročník,

V systéme siete univerzitného školstva v Rumunsku sa slovenčina študovala
a študuje výlučne na Univerzite v Bukurešti. Pokus o zavedenie lektorátu v Oradei bol

v ktorom sa z 20 poslucháčov udržalo 13; v 1. ročníku je 17 zapísaných. Každý poslucháč
má aj druhý odbor, pričom si môžu vyberať takmer akýkoľvek jazyk.

neúspešný (Anoca, 2010a, s. 5 – 17; 2010b, s. 14 – 15). Dnes, ako aj v minulosti, má

Trojročné štúdium úplne cudzieho a neznámeho jazyka je veľmi náročné. Učebný

slovenčina štatút cudzieho jazyka, preto sa študuje v rámci Fakulty cudzích jazykov

plán je podstatne zredukovaný (napr. v treťom ročníku už nie sú semináre z literatúry ani
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z jazyka, praktický jazyk disponuje len 4 hodinami), počet hodín je (podľa našej mienky)

didaktika slovenského jazyka a literatúry ako materinského jazyka Slovákov v Rumunsku

nedostatočný. Keď uvážime, že pri založení odboru bolo 5-ročné štúdium a praktický jazyk

a vykonávala sa súvislá pedagogická prax v cvičnej škole v Nadlaku.

sa učil 12 hodín týždenne, môžeme si uvedomiť, aký nápor je dnes na študujúcich, ale aj

pedagogický modul koordinuje Pedagogická fakulta Univerzity v Bukurešti (Facultatea de

vyučujúcich.

Pedagogie).

12

Od r. 2008

Štúdium slovenčiny je koncipované ako tradičné filologické štúdium, teda vyučujú

Činnosť sekcie sa od začiatku odvíjala po dvoch hlavných súradniciach, a to

sa základné lingvistické a literárne zložky: fonetika a fonológia, morfológia, syntax; kultúra

didakticko-metodickej (prednášky, semináre, pedagogická prax; usmerňovanie diplomových

a literatúra (v podstate dejiny slovenskej literatúry a kultúry, pričom sa študuje

prác, ako aj kurzov a kvalifikačných prác na získanie tzv. učiteľských stupňov –

chronologicky od počiatkov v dobe Veľkej Moravy po súčasnosť). Ostatné zložky

doškoľovacieho systému pre pedagógov v Rumunsku) a na druhej strane bola vedecká

a disciplíny sa študujú v rámci voliteľných prednášok, ktoré si študenti vyberajú

a výskumná aktivita. S tým, pravdaže, súvisela aj publikačná činnosť.12

v 3. ročníku, povinne jeden z jazyka a jeden z literatúry (len po jednom, pretože majú aj
z odboru B tak isto tzv. povinné voliteľné prednášky).

Jednou z oblastí, kde sekcia dosiahla vynikajúce výkony, bola komparatistika
a kulturológia. V centre záujmu stáli slovensko-rumunské, rumunsko-slovenské literárne

Pokiaľ ide o literárnu zložku, možno študovať prehĺbene istého autora, istý smer

(Corneliu Barborică, Gheorghe Călin) a jazykové vzťahy (známy fenomén „valašskej

a pod. V poslednom desaťročí je aj ponuka prednášok zo slovenskej literatúry v diaspóre

kolonizácie“). V tomto smere osobitnou oblasťou boli aj jazyk a literatúra slovenskej

(najmä dolnozemský kontext), s osobitným pohľadom na slovenskú literatúru v Rumunsku.

menšiny v Rumunsku (slovensko-rumunský bilingvizmus, literárne publikácie a pod.).

Voliteľné prednášky z jazyka prihliadajú na rozšírenie vedomostí (lexikológia, štylistika

V lingvistike sa členovia odboru zaoberali aj teoretickým otázkami z perspektívy

a pod.) alebo na prehĺbenie istého jazykového fenoménu.

synchrónnej a diachrónnej (Silvia Niţă Armaş). Osobitne vzácna je monografia o slovesnom

V priebehu času sa menil učebný plán a osnovy, v podstate však vždy boli tri

vide, ktorú vydala odb. as. Dr. Marilena Felicia Luţă (Aspectul verbal. Retrospective şi

základné okruhy: literatúra, respektíve dejiny slovenskej literatúry (od r. 2008 kultúra

perspective, 2013). Dialektológii sa venovali Silvia Niţă Armaş a Anton Tănăsescu.13

a literatúra), jazyk (dnes štruktúra jazyka) a lektorské cvičenia (od r. 2008 praktický jazyk).

Didaktické a metodické otázky vyučovania jazyka na vysokej škole, ale aj na cykloch

V prvom alebo druhom ročníku učebný plán určuje aj prednášky zo slovenskej civilizácie

preduniverzitného školstva, boli tak isto predmetom záujmu slovakistov bukureštskej

(na Slovensku je vžitý termín „reálie”). Podobne boli aj prednášky úvod do slovenskej

univerzity. Tu sa vyznamenala Marilena Felicia Luţă.

filológie, od r. 2008 sú zahrnuté do spoločného slavistického základu ako úvod do

Lektorské cvičenia (dnes praktický jazyk) sa dnes zakladajú na európskej koncepcii

slovanskej filológie. Teóriu literatúry ako aj teóriu textu študujú ako spoločný základ všetci

o úrovniach jazykovej zdatnosti. Používajú sa učebnice vypracované na Slovensku v rámci

poslucháči slavisti po jednom semestri v druhom i treťom ročníku, ako je spoločným

centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca kolektívom pod vedením

základom aj literárna komparatistika (jeden semester v 3. ročníku). Semináre k týmto

pani docentky Jany Pekarovičovej.

prednáškam sa uskutočňujú v rámci vlastného odboru, čo ako-tak pomáha pri osvojovaní si
základných pojmov týchto oblastí v slovenskej kultúre.

Odbor slovenský jazyk a literatúra spolupracuje priamo alebo prostredníctvom
administratívnych inštancií s rozmanitými školskými, kultúrnymi inštitúciami

Hoci celé vyučovanie je koncipované ako výučba cudzieho jazyka, prihliada sa na

(vydavateľstvá, rozhlas, televízia atď.), univerzitami (program Erasmus, letná škola, kurzy,

potreby škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku, vyučovala sa aj metodika/

doškoľovanie), s mimovládnymi organizáciami či zväzmi (spisovateľskými,
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národnostnými14), s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Bukurešti, s múzeami,
Rumunskou akadémiou vied, odbornými či kultúrnymi združeniami (Asociácia slavistov,
KVSIK a i.). Organizuje alebo spolupracuje na organizácii podujatí vedeckého
a príležitostného rázu (oslavy výročí existencie sekcií slovanských jazykov, respektíve
výročné konferencie katedry/oddelenia, prezentácie slovenských osobností a Slovenska;
Zamatové Slovensko). Pozoruhodná je prekladateľská činnosť (Anoca, 2011, s. 91 – 98).
Bukureštskí slovakisti sú držiteľmi viacerých cien, vyznamenaní.
Lektori zo Slovenska zabezpečujú kontakty a stretnutia s osobnosťami
a výskumníkmi zo Slovenska, organizujú interné konkurzy a pod.
V rámci oddelenia, ale po odboroch sa pre poslucháčov organizuje súťaž o najlepší
preklad v oblasti beletrie, textov zo spoločenskej a ekonomickej oblasti, ako aj konferencia
študentskej výskumnej činnosti. Podobná konferencia sa organizuje aj na úrovni fakulty, kde
sa môžu prihlásiť aj poslucháči slovenčiny. Na báze protokolu o spolupráci, ktorý podpísal
dekan fakulty s verejnoprávnou televíziou, môžu pokročilí študenti praxovať v rumunskej
televízii. Prax je predpísaná aj v druhom ročníku. Každú jar v roku, keď nasleduje prijímacie
konanie, slovenčinári pomáhajú pri Akademickej burze, propagujú štúdium slovenčiny.
Z faktu, že na Univerzite v Bukurešti v posledných rokoch začína štúdium okolo 20
poslucháčov (a tu nezaváži podľa našej mienky, či ide o prvú voľbu alebo o druhú –
prerozdeľovanie) a končí asi polovica, pričom sa mnohí vedia slovenčinou uživiť
v Rumunsku (a treba vziať do úvahy aj skúsenosti s vlastivednou náplňou masterských
kurzov na iných univerzitách), možno vyvodiť, že pri dobrom manažmente
a administratívnej vôli slovenčina môže upevniť svoje postavenie v dôsledku okolností
hospodárskych, politických i kultúrnych. Slovenčina ako cudzí jazyk má v Rumunsku
vysoké šance.
Poznámky
1

O funkciách slovenčiny v Rumunsku zasvätene píše Miroslav Dudok (Dudok, 2008, passim).

2 Slovenčina ako jazyk slovenskej komunity v Rumunsku tvorí predmet výskumu lingvistického (Silvia NiţăArmaş, Miroslav Dudok, Pavel Rozkoš, Anton Tănăsescu, Miroslav Hovančík, Gergely Benedek, Juraj Cigáň a
i.), etnologického, kulturologického (Mojmír Benža, Ján Botík, Jaroslav Čukan, Jarmila Gerbócová, Benedek
Morong).
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3

Podobná iniciatíva bola na poradách na Slovensku v Banskej Bystrici r. 2009, čo by sa mohlo v budúcnosti
previesť nie mobilitou poslucháčov, ale mobilitou divadla.
4

Za poskytnuté údaje vyslovujeme vďaku pani inšpektorke na ministerstve školstva v Rumunsku Vieroslave
Tímarovej.
5

Spoločenský faktor a politická vôľa ako faktory ovplyvňujúce postavenie slovenčiny sa rozlične prejavovali
v rôznych dobách, počnúc od konštituovania sa komunity Slovákov v Rumunsku. Tento zložitý proces
predpokladá poznanie regiónov, historických súvislostí, čo ozrejmili viacerí autori (Ondrej Štefanko, Ján
Kapusniak, Ján Kukučka, Pavel Husárik, Pavel Hlásnik, Bianca Pascu a ďalší). Už od r. 1939 sa podľa zákona
v národnostných školách uplatňoval materinský jazyk. Uplatňovanie nárokov a práv slovenskej menšiny,
zakotvených v ústave a patričných zákonoch, zabezpečujú aj organizácie, ako je DZSČR, na politickej úrovni
v rámci Rady národnostných menšín (fungujúcej spravidla pri vláde Rumunska alebo v rámci iných foriem
a pod.) a politických inštitúcií, ako je poslanec v parlamente a pod.
6 Spoločenský

faktor zahŕňa makroštruktúrne elementy jednak štátne, ako je ministerstvo, určujúce učebný plán
a schvaľujúce osnovy. Mikroštruktúrne zložky pozostávajúce z občianskych združení, spolkov, folklórnych
skupín a súborov (ako je napríklad Sálašan, Cerovina a iné) majú tiež vplyv na postavenie slovenčiny. Sem
možno zarátať aj kultúrne podnety prostredia, ako je rozhlasové a televízne vysielanie (Rozhlasová stanica
Rádio Temešvár, rádio Nadlak a v určitom období aj televízne vysielanie na bukureštskom poste, či miestne
nadlacké). Aj neformálne faktory, ako je rodina, determinujú postavenie slovenčiny. Zatiaľ prevažne pozitívne,
hoci sú aj také rodiny, ktoré nevedú svoje deti k štúdiu na slovenskej sekcii ani k návšteve hodín fakultatívnej
slovenčiny.
7

Administratívne odbor slovenský jazyk a literatúra patril do viacerých útvarov, od sedemdesiatych rokov do
Katedry slovanských jazykov a literatúr. V dôsledku zmien vyvolaných Bolonskou dohodou od jesene r. 2011
všetky slovanské jazyky, ktoré sa dnes vyučujú na univerzite v Bukurešti, patria do spoločného oddelenia –
Departamentul de Filologie Rusă şi de Limbi Slave (Oddelenie ruskej a slovanskej filológie).
8

Fakultatívne lektorské cvičenia je ťažko uskutočniť, keďže poslucháči majú ako druhý odbor rôzne jazyky
a je náročné zosúladiť rozvrh.
9

Na rozdiel od situácie na Slovensku sa v Rumunsku neudeľuje žiaden titul ani absolventovi štúdia
a licenciátnej skúšky – licenciátovi, ani absolventovi masterského štúdia po obhajobe tzv. masterskej dizertácie
(magisterskej práce) – masterovi.
10

Na vykonávanie určitých profesií je dostatočný licenciát, preto sa nie všetci poslucháči uchádzajú o tento
vyšší stupeň prípravy. Iná alternatíva je ukončiť masterské štúdium v inom odbore.
11

Spomedzi príslušníkov slovenskej menšiny v Rumunsku, ktorí absolvovali slovakistiku v Bukurešti, niektorí
sa uplatnili ako profesori na školách s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku, ako autori učebníc,
spisovatelia, prekladatelia, pracovníci v dôležitých inštitúciách: Pavol Bujtár, Anna Dováľová (Mund), Štefan
Dováľ, Matej Heckel, Zuzana Jančiková (Koleniaková), Elena Darina Kmeťová, Alžbeta Kutláková (Chereji),
Ivan Molnár, Pavel Molnár, Anna Móťovská, Ján Nad Juhás, Juraj Rohárik, Jarmila Sekáčová (Hecklová),
Vieroslava Alžbeta Tímarová. Po revolúcii už bolo menej absolventov, keďže sa objavila možnosť štúdia na
Slovensku. Sú to: Jana Ďurianová, Michaela Chrapanová, Mária Paulíková, Štefánia Zimová.
12

Najdôležitejšie univerzitné učebnice a nástroje intelektuálnej práce: BARBORICĂ, C.: Prednášky
o slovenskej literatúre. Slovenská literatúra po roku 1918. Bucureşti: Tipografia Universităţii din Bucureşti
1975; CĂLIN, Gh.: Prelegeri de folclor slovac. Bucureşti: TUB 1977; Idem: Literatură slovacă. Comentarii în
context comparat. Bucureşti: Editura Universităţii 1998; Idem: Literatura slovacă medievală şi Renaşterea.
Bucureşti: Ed. Universităţii 1997; ANOCA, D. M.: Slovenská literatúra v medzivojnovom období. Bucureşti:
Editura Universităţii 2009; Pandele Olteanu (koord.), Silvia Niţă-Armaş, Gheorghe Călin, Anton Tănăsescu:
Manual de limba slovacă. Bucureşti: Centrul de Multimplicare a Universităţii Bucureşti 1972; Silvia NiţăArmaş, Ján Kergyo: Manual de conversaţie în limba slovacă. TUB 1974; Silvia Niţă-Armaş, Mária Vajičková:
Manual de limbă slovacă. TUB 1985; C. Barborică, Monica Breazu: Mic dicţionar slovac – român. Editura
Sport Turism 1978; Idem: Dicţionar român – slovac. Editura Sport Turism 1979; Idem: Ghid de conversaţie
slovac – român. Editura Sport Turism 1981; Idem: Ghid de conversaţie român – slovac. Editura Sport Turism

1982; Silvia Niţă-Armaş: Súčasný slovenský jazyk. Hláskoslovie a morfológia. Bucureşti: TUB 1971; Idem:
Sintaxa propoziţiei în limba slovacă. TUB 1978 ; Idem: Istoria limbii slovace – dialectologie. TUB 1978;
Mária Rosívalová: Cvičenia zo syntaxe. Bucureşti: Ed. Universitară 1994; Dagmar Mária Anoca: Fonetika
a fonológia slovenčiny. Nadlak: Vydavateľstvo KVSIK 1998; Pandele Olteanu, Silvia Armaş, Gheorghe Călin,
Anton Tănăsescu: Antologie de texte. Istoria limbii slovace. TUB 1974. Marilena Felicia Luţă (Ţiprigan):
Aspectul verbal. Retrospective şi perspective. Editura Universităţii din Bucureşti 2013. Treba pripomenúť, že
aj bohemisti prispeli k tejto činnosti, napríklad Anca Irina Ionescu: Dicţionar român-slovac, slovac-român.
Editura Universal Dalsi 1999; redaktorom bol Štefan Unatínský.
13

Napríklad Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku podporil konferenciu pri príležitosti 50.
výročia od založenia slovanských sekcií, spolupracoval aj so zväzom Srbov v Rumunsku s vtedajším šéfom
katedry prof. Dr. Dorinom Gămulescom, jednateľkami projektu boli doc. Dr. D. M. Anoca, doc. Dr. Octaviou
Nedelcu. R. 2009 spolu s inými zväzmi podporil jubilejnú konferenciu 60. výročia slavistiky v spolupráci
s prof. Dr. Constantinom Geambaşu, výročné konferencie oddelenia r. 2011 a 2013. Zväz poslal ďakovné listy
pri jubileu sekcie r. 2009 profesorom: S. N. Armaş, Gh. Călin, C. Barborică, A. Tănăsescu a bohemistovi
Tiberiovi Pleterovi. V r. 2011 pri príležitosti Dní kultúry Slovákov a Čechov v Bukurešti udelilo vedenie
DZSČR diplomy a medaily za zásluhy vysokoškolským pedagógom: S. N. Armaş, C. Barborică, Tiberiu Pleter.
Gratulačné listy zaslala aj KVSIK pri oslavách 60. výročia viacerým vysokoškolským pedagógom a predseda
I. M. Ambruš blahoželal listom C. Barboricovi pri príležitosti jeho osemdesiatín.

PLETER, Tiberiu: Istoricul studierii limbilor şi literaturilor cehă şi slovacă la Universitatea
din Bucureşti. In: Din istoricul slavisticii româneşti. Bucureşti 1982, s. 111 – 122.
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The Slovak language in Romania is a means of mutual understanding among the Slovak
minority, in the institutions of this minority and has the status of studied subject at secondary
schools with teaching in Slovak (as a mother tongue). The position of Slovak as a mother
tongue will be changing in the future in parallel with the diminishing number of members of
the Slovak community. As a foreign language, Slovak is being taught at the University of
Bucharest. Since the interwar period, it has developed qualitatively and quantitatively.
Administratively speaking, the Slovak language and literature belong to a common
department – the Department of Russian Philology and Slavic Languages. It is our opinion
that the Slovak language has a better chance of strengthening its position as a foreign
language, rather than a mother tongue, given a good management and administrative will.
Key words: Slovak as a mother tongue, Slovak as a foreign language, University of
Bucharest, pluricentrism of Slovak

VIERA WAMBACH

A SPEKT Y V YUČOVANIA SLOVE N SK É HO J AZ YKA
V R Á MCI SLOVAKISTIKY N A INŠTITÚTE
SL AVISTI KY VIEDENSKEJ UNIVERZIT Y
Vi e r a Wa m b a c h
I nstitu t f ür S l a wi st i k d er U n iv e rs itä t Wie n

V príspevku venujeme pozornosť viacerým aspektom vyučovania slovenčiny

2004, s. 8). Prvé pravidelné prednášky a kurzy slovenského jazyka na Inštitúte slavistiky

v rámci samostatného študijného odboru slovakistiky na Inštitúte slavistiky vo Viedni, ako

Viedenskej univerzity zaznamenávame v roku 1932 pod vedením gymnaziálneho profesora

sú dejiny slovakistiky, špecializácia pedagógov1, zmeny študijného plánu a ich vplyv, počet

Franza Matousch(e)ka. V časoch druhej svetovej vojny (1939 – 1945) sa vyučovanie

poslucháčov, témy záverečných prác, slovenský jazyk ako učiteľský smer, kvalifikačný

rozširuje o prednášky ako – úvod do slovenčiny (Ferdinand Liewehr) či reálie Slovenska

profil a slovenčina ako druhý slovanský jazyk resp. voliteľný predmet.

(Friedrich Repp). Po porážke nacistického režimu a návrate k vyučovaniu slovenčiny
začína prednášať lektor Hans Jauker a v roku 1948 František Zagiba. Od roku 1956 majú

Dejiny slovakistiky a špecializácia pedagógov

študenti možnosť navštevovať aj prednášky zo slovenskej literatúry, ktoré vedie opäť

Výučba slovenského jazyka sa na Viedenskej univerzite preukazuje pomerne dlhou

súkromný docent Friedrich Repp. V nasledujúcich rokoch záujem o slovenčinu ustupuje, až

históriou a to napriek realizácii v rámci odboru bohemistika resp. slavistika (Tibenská,

sa v roku 1974 Karolovi Rajnochovi podarí zaviesť pravidelné vyučovanie v rámci
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slovenského lektorátu. Okrem kurzov slovenského jazyka sa tak tradične ponúkali

slovenského pôvodu na Inštitúte slavistiky patrí profesor západoslovanských literatúr,

prednášky z literatúry a kultúry Slovenska (Newerkla, 2008, s. 122). V osemdesiatych

niekdajší vedúci inštitútu (1994 – 1996) a od októbra 2003 emeritovaný profesor Pavol

rokoch sa výučbe praktického jazyka venuje lektor Štefan Vragaš a po ňom rakúska lektorka

Winczer. Jeho nasledovníkmi sú terajší zástupca vedúceho inštitútu,3 profesor pre

slovenského pôvodu Mária Feichtner. Po Márii Feichtner preberá úlohy lektorky

západoslovanské literatúry Alois Woldan spolu s asistentkou pre českú a slovenskú literatúru

slovenského jazyka slovenská pedagogička Mária Zatkalíková, ktorá pôsobí ako tzv. „senior

Gertraude Zand (Newerkla, 2008, s. 122). V oblasti jazykovedy, predovšetkým so

lecturer“ na inštitúte až do roku 2013. Popri nej sa slovenským kurzom venuje aj jedna

zameraním na diachrónnu a porovnávajúcu lingvistiku, významne prispela taktiež Taťána

z prvých absolventiek slovakistiky Viera Wambach. Po páde železnej opony a podpísaní

Vykypělová, ktorá je v súčasnosti na materskej dovolenke.

vzájomnej medzištátnej dohody sa na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity pravidelne

Ako vidieť,4 pre Inštitút slavistiky je typické aj pôsobenie pedagógov, ktorí nemajú

obmieňajú tzv. hosťujúci lektori zo Slovenska. Prvou hosťujúcou lektorkou na základe tejto

slovenské korene a napriek tomu5 patria k uznávaným kapacitám v rámci slovakistiky.

dohody bola vysokoškolská pedagogička Jana Pekarovičová, ktorej vďačíme za aktívne

Jedným z týchto pedagógov, ktorých treba spomenúť, je napríklad aj bohemista Gero

podieľanie sa na zavedení slovakistiky ako samostatného študijného odboru na Inštitúte

Fischer. Profesor Fischer sa okrem iného tradične venuje metodike vyučovacieho procesu,

slavistiky vo Viedni2 (Tibenská, 2004, s. 8). V práci docentky Pekarovičovej pokračovali

ktorá zohráva dôležitú úlohu predovšetkým po zavedení možnosti študovania slovenčiny

lektori a lektorky s medzinárodnými skúsenosťami ako Juraj Glovňa, František Koli, Eva

ako učiteľského smeru v roku 2010. Hoci v súčasnosti profesor Fischer dosiahol už

Tibenská a Oľga Škvareninová. Lektori J. Glovňa a F. Koli pôsobili na Inštitúte slavistiky

dôchodkový vek, jeho pôsobenie v rámci slovakistiky je takmer neodmysliteľné, hlavne čo

viackrát, samozrejme s prestávkami, keďže každé pôsobenie hosťujúceho lektora je zmluvne

sa týka jeho úlohy školiteľa nielen v prípade záverečných prác. Azda najznámejším

časovo obmedzené a nesmie nasledovať dvakrát po sebe. V súčasnosti sa výučbe

a najdôležitejším predstaviteľom viedenskej slovakistiky je vďaka svojej všestrannosti,

slovenského jazyka, literatúry a kultúry venuje opäť hosťujúci profesor František Koli.

snahe a nadaniu profesor Stefan Michael Newerkla, ktorý v roku 2004 obsadil katedru pre

Možno poznamenať, že výhodou takejto obmeny lektorov sú špecifické bádateľské

jazykovedu západoslovanských jazykov6 (Newerkla, 2008, s. 122). Veľkým prínosom pre

skúsenosti, ktoré umožnia študentom vo Viedni vychutnať si slovakistiku z rôznych uhlov

Inštitút slavistiky ako aj pre vývoj slovakistiky je členstvo profesora Newerklu v Senáte

pohľadu, ktorý závisí práve od špecializácie každého hosťujúceho lektora. Ako príklad

Viedenskej univerzity a jeho terajšia funkcia predsedu tzv. „Curricularkommission“.

uvádzame profesora Františka Koliho pracujúceho v oblasti výskumu literárnej vedy a

Profesor Newerkla patrí k najaktívnejším školiteľom budúcich slovakistov, čo potvrdzuje aj

docentku Evu Tibenskú, ktorá sa venuje predovšetkým jazykovede a je odborníčkou na

počet absolventov slovakistiky ako samostatného a plnohodnotného študijného odboru od

vetnú sémantiku. Docentke Tibenskej okrem iného vďačíme aj za dvojdielnu dvojjazyčnú

jeho zavedenia v októbri 2002 (Newerkla, 2008, s. 122). Samozrejme nesmieme zabudnúť

publikáciu Slovenský jazyk. Synchrónny jazykovedný opis. Slowakische Sprache. Eine

ani na nádejných asistentov na katedre západoslovanských jazykov, ktorých profesor

synchrone sprachwissenschaftliche Beschreibung. (Tibenská, 2004), ktorá nemecky

Newerkla motivuje zaoberať sa aj slovenčinou. Aktuálne treba spomenúť kolegyňu J.

hovoriacim študentom umožní spoznávanie slovenského jazyka na odbornej úrovni aj v ich

Villnow Komárkovú s česko-slovenskými koreňmi.

materinskom jazyku. Popri hosťujúcich profesoroch sa obligatórne slovakistike venujú aj
domáci pedagógovia, lektori a vedeckí spolupracovníci, od ktorých je existencia
slovakistiky na Viedenskej univerzite priamo závislá. K najznámejším pedagógom
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Témy záverečných prác

7. Dana FLECK: Die Stellung der Slowaken in Österreich – der lange Weg bis zur

Záverečné práce sú na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity zamerané v prvom

Anerkennung als eigenständige Volksgruppe. Geschichtlicher Grundriss,

rade na jazykovedu a literárnu vedu. V poslednom čase sa prejavuje záujem písať práce aj

Vereinstätigkeit, der Status der Slowaken innerhalb der österreichischen Volksgruppen

z oblasti areálovej kultúry Slovenska. Čo sa týka štatistiky ukončenia diplomového štúdia,7

sowie der Unterricht der slowakischen Sprache bis in die Gegenwart, 2011

väčšina absolventov písala diplomovú prácu u profesora Newerklu. Na druhom mieste bol
školiteľom profesor Fischer a jedna študentka napísala záverečnú prácu pod vedením
hosťujúceho profesora Koliho. Práca J. Chmúrnej Mužsko-ženský princíp na prelome 19.
a 20. storočia v literatúre a živote Janka Jesenského a Ivana Krasku je doteraz jedinou
prácou napísanou v slovenčine ako hlavnom jazyku. Treba poznamenať, že študenti
Viedenskej univerzity majú možnosť písať vedecké práce v nemeckom, ale aj v anglickom
jazyku, na Inštitúte slavistiky taktiež v jazyku, ktorý študujú. Každá práca musí obsahovať
zhrnutie, napísané v jazyku, ktorý nebol hlavným jazykom práce, t. z., ak je práca zostavená
v nemeckom jazyku a študent študoval slovakistiku, zhrnutie musí byť v slovenskom
jazyku. V hore uvedenej záverečnej práci v slovenskom jazyku je tak zhrnutie naopak
v nemeckom jazyku. V nasledujúcom odseku uvádzame výber jednotlivých diplomových
prác, ktoré boli napísané pod vedením Stefana Michaela Newerklu v rokoch 2005 – 2013:
1. Jana BLAŽOVÁ: Die historische Entwicklung der geografischen Namen in Zlaté
Moravce und Umgebung, 2013
2. Viktória KOPTAŠÍKOVÁ: Deutsche und slowakische Sprichwörter, Sprüche und
Redensarten über die Liebe im Vergleich, 2013
3. Adriana STOIBER: Die sprachlichen Gegebenheiten der Liptau – vom 16. bis 18.
Jahrhundert, anhand von handschriftlichen Denkmälern, 2013
4. Martina TVAROŽKOVÁ: Vergleich der Terminologie der Speiseeiserzeugung
Slowakisch-Deutsch, 2013
5. Ingrid MICHALEK: Gestickte Sinn- und Segenssprüche (Wandschoner-Sprüche) in
Tschechisch, Slowakisch und Deutsch im inhaltlichen und sprachlichen Vergleich, 2012
6. Lucia TVAROŽKOVÁ: Die Komposition als Wortbildungsverfahren im deutschslowakischen Sprachvergleich, 2012
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8. Dominika JANDA: Die polnisch-slowakischen Beziehungen auf den Gebieten der
Kultur, Literatur & Sprache durch die Geschichte, 2011
9. Eva REINWEIN: Die Wortbildung der Bezugsadjektive im Slowakischen und Deutschen,
2011
10. Silvia GAŠPAROVIČOVÁ: Die gegenwärtige sprachpolitische Situation der
ungarischen Minderheit in der Slowakei. Unter besonderer Berücksichtigung des
Grundschulwesens, 2010
11. Barbora VARNAIOVÁ: Der deutsch-slowakische Sprachkontakt auf der lexikalischen
Ebene am Beispiel des Dialekts der Region Záhorie, 2010
12. Sidonia MUSSNER: Erwerb der Zweisprachigkeit im Kindesalter. Am Beispiel der
russinischen Sprachminderheit in der Slowakei, 2009
13. Denisa PAPÁNKOVÁ: Der Dialekt und seine Rolle in den Märchen von Josef Štefan
Kubín. J. Š. Kubín als Mundartforscher und Märchenverfasser, 2008
14. Viera WAMBACH: Die Weinstadt Pezinok (dt. Bösing) als alte deutsche Sprachinsel.
Spuren der Vergangenheit in der slowakischen Schriftsprache, 2008
15. Gabriela WASCHEKOVÁ: Die Rolle der Volkslieder und ihrer Vertonungen für den
nationalen Bewusstwerdungsprozess der Slowaken, 2008
16. David ZUSER: Die europäische Sprachenpolitik und deren Auswirkungen auf die
slowakische Sprache anhand der EU-Agrarterminologie, 2008
17. Yvonne TOMENENDAL-WOLLNER: Ein Vierteljahrhundert Slowakischunterricht in
der Erwachsenenbildung in Wien. Entstehung eines Lehrwerks, Fremdsprachendidaktik,
Unterrichtserfahrung und der Prozess beim Spracherwerb, 2005

Posledná uvedená diplomová práca bola prvou záverečnou prácou v rámci študijného
odboru slavistika/slovakistika. Jej autorkou je Yvonne Tomenendal-Wollner, ktorej

keďže je všeobecne známe, že podiel žiakov s iným materinským jazykom ako nemčinou15
je na viedenských školách pomerne vysoký.

publikácia Slovenčina Neu8 patrí k najviac používaným a obľúbeným učebniciam vo
vyučovaní slovenčiny v nemecky hovoriacich krajinách.

Zmeny študijného plánu a ich vplyv

Slovenčina ako druhý slovanský jazyk resp. voliteľný predmet

Uvedomovanie si výhod venovať sa štúdiu aspoň jedného susedného jazyka
pozorujeme u študentov slavistiky, ale aj u študentov z iných fakúlt čoraz častejšie. Hoci

Študenti, ktorým sa do konca apríla 2013 nepodarilo ukončiť diplomové magisterské

slovenský jazyk v rámci slovanských jazykov nezaraďujeme k tým najväčším, na Inštitúte

štúdium,9 museli prestúpiť na nový študijný plán a pokračovať ďalej v rámci nového

slavistiky vo Viedni nehovoríme o slovenčine ako o malom jazyku. Záujem o slovenčinu je

bakalárskeho štúdia. Po získaní titulu „Bachelor of Arts“10 majú absolventi možnosť

predovšetkým u začiatočníkov. Evidujeme trojaké skupiny, a to: vlastných študentov

absolvovať tzv. Master-štúdium, na konci ktorého im udelia titul „Master of Arts“11. Po

slovakistov, študentov slavistiky s iným slovanským jazykom ako hlavný odbor, a študentov,

ukončení tohto štúdia majú študenti slovakistiky taktiež možnosť uchádzať sa

ktorí k nám prichádzajú z iných odborov či fakúlt. Mnohí zo študentov, ktorí slovakistiku

o doktorandské PhD-štúdium. Všeobecne treba spomenúť, že dĺžka štúdia v Rakúskej

neštudujú ako hlavný odbor, sa po kontakte so slovenčinou rozhodnú pokračovať v štúdiu

republike je rôznorodá a závisí od mnohých kritérií, čím sa štúdium v Rakúsku podstatne

slovenského jazyka.

odlišuje od štúdia v Slovenskej republike.12 V súčasnosti u mladých ľudí možno pozorovať
tendenciu absolvovať aspoň bakalárske štúdium, s cieľom získať jazykové a kultúrne

Kvalifikačný profil a uplatnenie na trhu práce

vedomosti a začať pracovať. Bude teda úlohou pedagógov motivovať mladých slovakistov
na pokračovanie v masterskom štúdiu a venovať sa slovakistike aj na vyššej úrovni.

Štúdium slavistiky tvoria štyri oblasti, s ktorými sa študenti zoznámia vychádzajúc
z voľby hlavného a druhého slovanského jazyka. Po začiatočnej StEOP fáze,16 ktorá je

Slovenský jazyk ako učiteľský smer

úvodom k štúdiu slovanských jazykov a študentom uľahčuje prvotnú orientáciu, Inštitút
slavistiky ponúka možnosť zoznámiť sa s jazykovedou, literárnou vedou a areálovou

Podmienkou študovania učiteľského smeru je absolvovanie dvoch odborov

kultúrou aj intenzívnejšie,17 a to v rámci bakalárskeho štúdia, alebo nadväzujúc naň, teda

a všeobecnej pedagogickej výchovy. To znamená, že študenti sú povinní venovať sa dvom

v rámci masterského študijného programu. Jedným z hlavných kritérií ukončenia štúdia je

predmetom, v prípade štúdia slavistiky sú to často dva slovanské jazyky, ktorými sa študenti

ovládanie zvoleného jazyka na určitej úrovni, spĺňajúc tak požiadavky Spoločného

zaoberajú. Keďže sa slovenčina ako cudzí jazyk vo Viedni ponúka relatívne krátko,13 na

európskeho referenčného rámca pre jazyky. Podľa vlastného výberu majú študenti možnosť

prvých absolventov tohto odboru ešte čakáme. Aktuálne pozorujeme častú kombináciu

doplniť svoje znalosti iným študijným odborom vo forme stanovených kombinácií

s iným západoslovanským jazykom, stretávame sa však aj s voľbou slovenčiny ako tretieho

voliteľných predmetov.18

predmetu. Túto voľbu študenti odôvodňujú skutočnosťou, že práve slovenčina14 im

Zvolenie si slovakistiky za hlavný odbor sa pre mnohých absolventov ukázalo byť

v budúcnosti, a to predovšetkým vo Viedenskom kraji, pomôže vo vyučovacom procese,

osožným. Naši absolventi našli prácu vo verejnej a štátoprávnej sfére, mnohí pracujú ako
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lektori slovenského jazyka, venujú sa práci v médiách, prekladu, podieľajú sa na európskych

Poznámky

projektoch a angažujú sa taktiež v oblasti kultúry a športu.

1 Hosťujúcich

i domácich.

2

Počet študentov19

Ukončiť rokovania a presadiť žiadosť o povolenie slovenčiny ako samostaného odboru sa podarilo nakoniec
docentke Tibenskej.
3

V rámci bakalárskeho štúdia slavistiky/slovenčiny zaznamenávame 46 poslucháčov,
z toho 12 mužov a 34 žien. V masterskom štúdiu slovenského jazyka pokračujú dve
študentky a v doktorandskom jedna študentka. Slovenčine ako učiteľskému smeru sa venuje

4 Porovnaj
5 Alebo

jazyk – slovenský jazyk (1), geografia – slovenský jazyk (1), biológia – slovenský jazyk (1),

práve preto.
katedru bohemistiky a sorabistiky.

7

Magisterské štúdium podľa starého študijného plánu bolo možné absolvovať najneskôr do 30. apríla 2013.

8

Už viackrát publikovaná.

9 Titul

Mag. phil.

10

BA.

11

MA

12

O tom inokedy.

13

Od októbra 2010.

slovenský jazyk – nemecký jazyk (1) a slovenský jazyk – český jazyk (2).

Záver

14 Tento

jazyk podľa názorov spĺňa úlohu esperanta slovanských jazykov.

15

Sú to hlavne bosniacky/chorvátsky/srbský a turecký jazyk.

16

Nem. Studieneingangs- und Orientierungsphase.

17

Spoznávaním a nasledovným samostatným používaním vedeckej metodiky.

Všeobecne možno konštatovať, že slovenský jazyk je v Rakúsku a predovšetkým vo
Viedni jedným z najpopulárnejších jazykov susedných krajín. Záujem o slovenčinu sa tak
prejavuje nielen na univerzitnej pôde, ale vidieť ho aj na základných a stredných školách, či
18

dokonca v predškolských zariadeniach. Spolupráca lektorov v Rakúskej republike
19

s odborníkmi zo Slovenska zaručuje kvalitu vyučovacieho procesu a blízkosť oboch krajín

vyššie.

6 Niekdajšiu

spolu 11 poslucháčov, a to v nasledovných kombináciách: nemecký jazyk – slovenský jazyk
(1), taliansky jazyk – slovenský jazyk (1), španielsky jazyk – slovenský jazyk (3), anglický

Vedúcim inštitútu je v súčasnosti Univ.-Prof. Dr. Fedor Poljakov.

Nem. Erweiterungscurricula.
Stav v letnom semestri 2013

prispieva k atraktivite štúdia slovenčiny ako cudzieho jazyka. Jediným z mínusov, na ktoré
treba poukázať, je situácia na Katedre translatológie Viedenskej univerzity, kde sa
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Resumé
Aspects of Slovak language teaching within Slovak Studies in the Department of Slavonic
Studies of the University of Vienna
In the paper we pay attention to several aspects of the Slovak language teaching within
a special programme of Slovak Studies in the Department of Slavonic Studies in Vienna, e.
g. the history of Slavonic Studies, specialization of teachers, changes in the study plan and
their impact, number of students, final theses topics, Slovak language in teaching
specialisation, qualification profile and the Slovak as second Slavonic language or an
individual specialisation.
Key words: Slovak Studies, Slovak language teaching, Slavonic Studies in Vienna
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ROBERT HAMMEL

V Y UČOVANIE SLOVENSKEJ SYN TA XE
NA HUM BOLDTOVEJ UNIVERZITE V BERLÍNE
Ro b ert Ha m m e l
Humboldt-Universität zu Berlin

1. Výber syntaktickej koncepcie

porov. zvlášť úvahy S. Ondrejoviča (2005) o možnom metodologickom východisku pri
príprave syntetického popisu slovenskej syntaxe. Oproti slovenskej syntaktickej tradícii sú

Každá zahraničná univerzita sa musí v rámci vyučovania slovenskej syntaxe

rozšírené v západnej Európe aj v Severnej Amerike alternatívne syntaktické koncepcie,

rozhodnúť, či sa chce opierať o slovenskú syntaktickú tradíciu alebo o iný syntaktický

ktoré predstavujú predovšetkým generatívna gramatika, v menšej miere „Head-driven

model. Pod slovenskou syntaktickou tradíciou tu rozumieme syntaktickú koncepciu

Phrase Structure Grammar“ (pozri Pollard – Sag, 1994), závislostná syntax a v poslednej

zastúpenú napr. vysokoškolskou učebnicou syntaxe J. Oravca a E. Bajzíkovej (1986),

dobe aj konštrukčná gramatika (o nej porov. Goldberg, 1995; Croft, 2001). Rozhodnúť sa

skriptami J. Pavloviča, zverejnenými v elektronickej podobe na internete (Pavlovič, 2012a;

pre jeden alebo druhý koncepčný variant robí vo vyučovacej praxi problémy: Vyučovanie

2012b) alebo radom monografií J. Kačalu atď. Prehľad súčasného stavu syntaktického

syntaxe na základe na Slovensku prijatej syntaktickej koncepcie by znamenalo, že by si

bádania na Slovensku ponúka zborník Aktuálne otázky súčasnej syntaxe (Šimková, 2005),

zahraniční frekventanti, samozrejme podobne ako aj slovenskí študenti, mali osvojiť pojmy,
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ktoré sú mimo Slovenska buď neznáme, alebo používané v inom význame. Týka sa to napr.

príklad prirodzeného jazyka, odkazuje sa prípadne na rozdiely medzi generatívnym

termínu syntagma, resp. sklad, ktorý sa síce vyskytuje aj v iných syntaktických modeloch,

prístupom a slovenskou syntaktickou tradíciou. Rozhodnutím za aplikovanie generatívnej

ale nie v takom špecifickom význame, v akom sa používa v slovenskej jazykovede.

koncepcie vo vyučovaní slovenskej syntaxe autor nechce implikovať menejcennosť

Zahraniční študenti by boli v tom prípade konfrontovaní s rozdielom medzi štruktúrou

syntaktickej teórie, ktorá je na Slovensku uznávaná. Tento príspevok chce predstaviť

určovacích, prisudzovacích aj priraďovacích skladov (Oravec – Bajzíková, 1986, s. 10 – 43).

možnosť vyučovania slovenskej syntaxe v rámci generatívnej syntaktickej teórie na HUB

Iný príklad predstavuje koncepcia intencie slovesného deja, uvedená ešte E. Paulinym

a reflektuje problémy, ktoré pri takomto prístupe vznikajú.

(1943), s ktorou je spätá valencia slovies (bližšie Turočeková, 2012, najmä s. 24 – 29).
Zatiaľ čo pojem valencia slovies je aplikovaný aj v závislostnej (dependenčnej) syntaxi,
pojmy intenčný typ slovesa a intencia slovesného deja sa spájajú so slovenskou syntaktickou

2. Štruktúra vyučovacieho programu slovenskej syntaxe na HUB

tradíciou. Vzhľadom na to, že v rámci bakalárskeho štúdia študenti Humboldtovej univerzity
v Berlíne (HUB) alebo iných nemeckých univerzít študujú často ako druhý odbor

Teória generatívnej gramatiky je spojená s menom Noama Chomského, ktorý ju

germanistiku, anglistiku alebo romanistiku, došlo by k prelínaniu dvoch odlišných

založil v 50. rokoch 20. storočia a od tohto obdobia ju niekoľkokrát prepracoval, často dosť

metodologických prístupov. Na nemeckých univerzitách sa totiž spravidla vyučuje syntax na

radikálne. Rôzne etapy vývinu jeho syntaktického myslenia sa označujú podľa jeho

základe generatívneho syntaktického modelu, preto by výber slovenskej syntaktickej

dôležitých monografií. Za etapu predchádzajúcu teórii generatívnej gramatiky v užšom

koncepcie znamenal pre študentov paralelné osvojenie dvoch konceptuálne a terminologicky

zmysle sa dnes považuje obdobie po vydaní jeho monografie Syntactic Structures

rozličných syntaktických prístupov. Jeden z nich, generatívny, má za cieľ odkryť princípy

‚Syntaktické štruktúry‘ r. 1957 (český preklad: Praha 1966), v ktorej sa odklonil od vtedy

univerzálnej gramatiky (ako súčasť kognitívneho vybavenia človeka), ktoré by boli

prevládajúceho amerického štrukturalizmu založeného L. Bloomfieldom. Za začiatok

aplikovateľné na každý prirodzený jazyk, kým druhý prístup je zakotvený v syntaktických

vlastnej generatívnej teórie sa považuje jeho kniha Aspects of the Theory of Syntax ‚Aspekty

názoroch, ktoré sa formovali v špecifickom kontexte vývinu slovenskej jazykovedy.

syntaktickej teórie‘ z r. 1965. Doteraz posledná etapa vývinu jeho teórie je tzv.

Aplikovanie syntaktickej koncepcie, akou je napr. generatívna alebo konštrukčná gramatika,

minimalizmus, ktorý predstavil Chomsky najskôr v podobe kratšieho príspevku začiatkom

by však malo za následok, že zahraniční študenti slovakistiky by vôbec nepoznali špecifickú

90. rokov, a potom v monografii The Minimalist Program ‚Minimalistický

slovenskú syntaktickú tradíciu. Okrem toho, určité morfologické a syntaktické rysy

program‘ (Chomsky, 1995). Okrem iného sa v minimalistickej teórii zrušil rozdiel medzi

slovenčiny, ako napr. príklonky, zložené slovesné tvary, viac-menej voľný slovosled atď.,

hĺbkovou („D-Structure“) a povrchovou štruktúrou („S-Structure“). Etapy vývinu tejto teórie

vyžadujú v rámci generatívnej syntaktickej teórie veľmi zložitý syntaktický opis, dokonca aj

sú nasledujúce (viď Cook – Newson, 1996, s. 43):

v prípade niektorých typov jednoduchých viet.
V súlade s podobným prístupom iných filologických katedier HUB sa na katedre

• štandardná teória (od r. 1965);
• rozšírená štandardná teória (od 70. rokov 20. storočia);

slavistiky zväčša aplikuje syntaktická teória generatívnej gramatiky. Aby vyučovanie

• „Government and Binding Theory“ ‚teória riadenia a viazania‘1 (od r. 1981);

slovenskej syntaxe jednak nemalo charakter teoretického úvodu do nejakého syntaktického

• minimalizmus (od r. 1993).

modelu, v ktorom slovenčina figuruje iba ako náhodou vybraný, ľubovoľne zameniteľný
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V česko-slovenskej lingvistickej literatúre bol v 60. rokoch minulého storočia veľký
záujem o štandardnú teóriu (porov. napr. Sgall, 1967; Miko, 1972), ktorý však potom klesal.

koordinačný a príklonkový test, ktorými identifikujeme jednotlivé konštituenty. Tieto
konštituenty dávame do hranatých zátvoriek:

V českej lingvistike sa v poslednej dobe niektorí lingvisti zaoberajú minimalizmom (napr.
Veselovská, 2001).

(1) [[[Náš] [veľkorysý] [strýko]] [[často] [dáva] [[starostlivej] [chyžnej]] [[veľké] [prepitné]]]].

V rámci vyučovania syntaxe sa teda musí vyučujúci rozhodnúť, či sa chce hneď
opierať o minimalizmus, ako to robia napr. autori učebníc A. Radford (2009) a D. Adger

Týmto spôsobom určené konštituenty sa potom v rámci štandardnej teórie

(2003), alebo chce túto teóriu postupne zavádzať, pričom by vysvetľoval jednotlivé etapy

generatívnej gramatiky zaraďujú podľa ich hlavy do rôznych syntaktických fráz, ako sú VP

vývinu teórie. Túto možnosť prezentácie generatívnej teórie si vybral napr. A. Carnie

(„verbal phrase“): verbálna fráza, NP („nominal phrase“): nominálna fráza, AP („adjective

(2007). Vzhľadom na to, že určité prvky teórie riadenia a viazania, napr. teória X s čiarkou

phrase“): adjektívna fráza, AdvP („adverbial phrase“): adverbiálna fráza a PP („prepositional

(„X-bar theory“), sú čiastočne ešte prítomné v minimalistickom programe, rozhodli sme sa

phrase“): predložková fráza. Každá syntaktická fráza sa určuje ako maximálna projekcia jej

na HUB zorganizovať vyučovanie slovenskej syntaxe podľa jednotlivých etáp vývinu tejto

hlavy, ktorou je lexikálna kategória, čiže podľa tradičnej terminológie slovný druh ako

teórie. V rámci jednosemestrového kurzu slovenskej syntaxe prebieha vyučovanie

sloveso (V), podstatné meno (N), prídavne meno (A), príslovka (Adv) a predložka (P).

nasledujúcim spôsobom:

Syntaktické frázy sa zobrazujú buď frázovým stromom alebo pomocou vyznačených

1. téma: Predmet syntaxe; pojem vety.

zátvoriek (tzv. „labeled bracketing“), napr.

2. téma: Konštituenty (zložky) a ich určenie.
3. téma: Syntaktická fráza a jej hlava.
4. téma: Úvod do teórie X s čiarkou; komplement a adjunkt.
5. téma: Špecifikátor a IP v rámci teórie X s čiarkou.
6. téma: Argumentová štruktúra slovesa.
7. téma: Prehĺbenie teórie X s čiarkou (DP a CP).
8. téma: Presun DP; zisťovacia a doplňovacia otázka.
9. téma: Nulové podmety (pro a PRO).
10. téma: Pasívum.
11. téma: Príklonky.

Komentujme niekoľkými slovami tento vyučovací program: Po uvedení pojmu veta
(pozri o tom nižšie) zavádzame analýzu na bezprostredné konštituenty, pomocou ktorej sa
veta rozkladá na menšie jednotky nazvané konštituenty alebo zložky. Na príklade viet ako
(1) znázorňujeme rôzne zložkové testy ako substitučný, pronominalizačný, otázkový,
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[NP [D náš] [AP [A veľkorysý]] [N strýko]]
[VP [AdvP [Adv často]] [V dáva] [NP [AP [A starostlivej]] [N chyžnej]] [NP [AP [A veľké]] [N prepitné]]]

Rozklad na syntaktické frázy sa bežne používa aj v niektorých syntaktických
koncepciách, ktoré nie sú zakotvené v generatívnom prístupe, napr. vo vysokoškolskej
učebnici poľskej syntaxe (Saloni – Świdziński, 1998, s. 238 – 242).
Vznikom teórie riadenia a viazania, zahŕňajúcej okrem iného teóriu X s čiarkou
(teóriu X-bar), teóriu pádu a teóriu theta, sa dal vyriešiť celý rad problémov, ktoré zostali pri
syntaktickej analýze v rámci staršej štandardnej teórie otvorené. Okrem toho sa konečne
presadilo binárne rozvetvenie ako základný princíp gramatických štruktúr. Súčasne sa teória
riadenia a viazania uvedením rozdielu medzi komplementom a adjunktom ako aj teórie theta
priblížila závislostnej syntaxi. V rámci vyučovania slovenskej syntaxe venujeme na HUB
najviac pozornosti teórii X s čiarkou a teórii theta.
Podľa teórie X s čiarkou je možné každú syntaktickú frázu zaradiť do jednej z troch
univerzálnych syntaktických konfigurácií komplement, adjunkt a špecifikátor, pričom sa

komplement definuje ako záväzný (obligatórny) predmet, zatiaľ čo adjunkt je voľná

sémantické roly podávame podľa Haegeman (1994, s. 51 – 54) vo forme tabuľky („theta

(fakultatívna) syntaktická fráza (príslovkové určenie atď.). Analogickým spôsobom sa

grid“), porov. tabuľku slovesa zjesť a vetu (7):

v českej skladbe M. Grepla a P. Karlíka na základe závislostnej syntaktickej koncepcie
rozlišujú predmetový (objektový) komplement a adjunkt (Grepl – Karlík, 1998, s. 237 –

zjesť V[NP_NP]

255; s. 257 – 317). Objektovému komplementu v sémantickej štruktúre slovenskej vety sa
venuje E. Tibenská (2012). Na rozdiel od adjunkta je komplement podmienený tzv.
„argumentovou štruktúrou“ slovesa, ktorá určuje počet záväzných argumentov,

agens

téma

NP
x

NP
y

symbolizovaných premennými (x, y, z). Veta (2) napr. obsahuje sloveso s jednomiestnou
argumentovou štruktúrou, kde tzv. externý argument x zodpovedá podmetu. Sloveso

(7) [Dieťa]x zjedlo [koláč]y.

zavraždiť (veta 3) je príklad slovesa s dvojmiestnou argumentovou štruktúrou: okrem
externého argumenta x je ešte interný argument y, čiže priamy predmet. Sloveso požičať
(porov. príklad 4) má trojmiestnu argumentovú štruktúru a sloveso blýskať sa (5) vôbec
nemá argumentovú štruktúru. Vo vete (6) je príslovkové určenie [PP nad Tatrou] teda
adjunkt:

Tematická rola téma označuje predmet, na ktorý pôsobí dej vyjadrený daným slovesom
(ibid., s. 50).
So syntaktickou konfiguráciou špecifikátora súvisí syntaktická fráza IP „inflectional
phrase“ čiže ‚ohýbacia fráza‘, ktorej hlavu na rozdiel od lexikálnych kategórií (slovných
druhov) V, N, A, Adv a P tvorí funkčná kategória, skladajúca sa z ohýbacích prípon a

(2) [Otec]x chrápe.
(3) [Brútus]x zavraždil [Caesara]y.
(4) [Jana]x požičala [bratovi]y [bicykel]z.
(5) Blýska sa.
(6) Nad Tatrou sa blýska.

pomocných slovies. Syntaktická fráza IP, v ktorej je VP vždy komplement tejto funkčnej
hlavy, nahrádza v teórii X s čiarkou syntaktickú frázu S („sentence“ ‚veta‘), ktorá
v štandardnej teórii ešte bola bežná. Špecifikátor NP syntaktickej frázy IP funguje ako
podmet vety. N. Chomsky (1995, s. 55) zdôrazňuje, že každá syntaktická fráza môže mať
fakultatívny špecifikátor, ale dodáva, že špecifikátor v prípade IP je obligatórny. Tento
princíp, známy ako „extended projection principle“ ‚princíp rozšírenej projekcie‘, v podstate

Je zrejmé, že sa koncepcia argumentovej štruktúry slovesa podobá pojmu valencia
slovesa v závislostnej syntaxi. Podľa kritéria theta musí v gramaticky správnej vete každému
argumentu, obsiahnutému v argumentovej štruktúre slovesa, zodpovedať jedna jediná
tematická (sémantická) rola. Vo vete sa tematické roly vyjadrujú syntaktickými frázami NP
alebo PP. Podobne ako závislostná syntax (pozri zoznamy v Grepl – Karlík, 1986, s. 141;
1998, s. 38 – 41) predpokladá teória theta určitý súbor základných tematických rol, ktoré sú
späté s argumentmi konkrétneho slovesa. Počet argumentov daného slovesa a s nimi spojené

hovorí, že každá veta má podmet. V nasledujúcej časti sa ešte vrátime k tomuto princípu.
V súvislosti s hlavou IP sa venujeme v rámci vyučovania syntaxe na HUB
s odkazom na Carnieho (2007, s. 246 – 260) inej dôležitej typologickej vlastnosti
prirodzených jazykov, najmä slovosledu príslovky pri finitnom slovese. V niektorých
jazykoch, ako napr. v angličtine, príslovka ako adjunkt vždy zaujíma vo vete pozíciu pred
finitným slovesom, zatiaľ čo v jazykoch ako nemčina a francúzština príslovka stojí po
finitnom slovese. V slovenčine je vo vetách ako (8) pozícia príslovky pred finitným
slovesom bežnejšia resp. bezpríznaková. Aby finitné sloveso v povrchovej štruktúre zaujalo
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svoju pozíciu po príslovke, musí sa ohýbacia prípona presunúť z pôvodnej pozície v hlave

(oznamovacia veta, opytovacia a vedľajšia veta). Vo vyučovaní slovenskej syntaxe

IP do hlavy VP (tzv. „affix lowering“ ‚spúšťanie prípony‘, porov. graf č. 1).

vysvetľujeme na základe CP rozdiel v slovoslede medzi oznamovacími vetami ako (9)
a otázkami ako (10) a (11).

(8) Režisér často hovorí o svojich filmoch.
(9) Karol pracuje v továrni na nábytok.
(10) Pracuje Karol v továrni na nábytok?
(11) Kto pracuje v továrni na nábytok?

V zisťovacej otázke (10), kde dôjde k inverzii medzi podmetom a prísudkom
(Oravec – Bajzíková, 1986, s. 50), sa presúva sloveso pracovať z pozície hlavy VP do hlavy
C syntaktickej frázy CP a predtým prijíma ohýbaciu príponu z hlavy IP, aby sa stalo
finitným slovesom (viď graf č. 2).

Graf č. 1: Presun ohýbacej prípony

V rámci prehĺbenia teórie X s čiarkou sa zaoberáme ešte dvomi syntaktickými
frázami, ktorých hlavy sa skladajú z funkčných kategórií, a síce DP a CP. DP „Determiner
Phrase“ je syntaktická fráza, ktorej hlava je v jazykoch ako napr. nemčina, francúzština a
angličtina istý determinátor D, čiže (ne)určitý člen, posesívny člen alebo ukazovacie
zámeno. Nominálna fráza NP sa chápe ako komplement hlavy D. V slovenčine, v ktorej
neexistuje gramatická kategória determinácie, je hlava DP vo väčšine prípadov teda
foneticky prázdna (viac o tom Späth, 2006). Z didaktického hľadiska je úvod DP v rámci

Graf č. 2: Presun hlavy VP v zisťovacej otázke

vyučovania slovenskej syntaxe síce diskutabilný, ale dovoľuje nám analyzovať
privlastňovacie zámená ako napr. náš vo vete (1) ako hlavu DP.
Ďaleko dôležitejšia je iná syntaktická fráza s funkčnou hlavou, a síce CP
„Complementizer Phrase“. Anglický termín complementizer zahŕňa slovné druhy

3. Odkazy na rozdiely medzi generatívnou syntaxou a slovenskou syntaktickou
tradíciou

uvádzajúce vedľajšie vety, čiže podraďovacie spojky a častice typu či. V českej odbornej
literatúre sa používa ekvivalent ‚komplementizér‘, porov. Veselovská (2009). V generatívnej

Ako sme vyššie zdôraznili, snažíme sa v priebehu vyučovacieho procesu poukázať aj

syntaxi sa každá syntaktická fráza IP chápe ako komplement frázy CP, ktorá určuje typ vety

na prípadné rozdiely medzi nami vybranou koncepciou generatívnej syntaxe a na Slovensku
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prijatou syntaktickou tradíciou. Je to vhodný prístup, okrem iného, aj v súvislosti s pojmom

sa to, okrem iného, sponových viet ako (13) a (14) patriacich k prvým typom viet, s ktorými

veta, ktorému je venovaná prvá z vyššie uvedených tém: Východisko generatívnej analýzy

zahraniční študenti prichádzajú do kontaktu:

predstavuje najmä (gramaticky a sémanticky) správna veta, čiže veta, o ktorej správnosti
podľa Chomského (1957, s. 13; s. 49 – 50) rozhoduje jazyková intuícia nositeľa

(13) Kúpeľňa je nová.

materinského jazyka. J. Higginbotham (1985) spresnil v rámci generatívnej gramatiky

(14) Riaditeľ inštitútu je fajčiar.

kritériá správnosti vety na základe jej logickej formy (sémantiky). V podstate je podľa toho
predpokladom správnosti vety existencia finitného slovesa a vyjadrenie jeho argumentov.

Sponovým vetám tohto typu venovali pozornosť napr. Adger – Ramchand (2003)

V slovenskej syntaktickej tradícii podobný názor formuloval už M. Hattala (1864, s. 159 –

v rámci minimalistického prístupu. Iný problém predstavujú tzv. ditranzitívne slovesá, resp.

162) a nedávno J. Kačala (2012), zatiaľ čo vysokoškolská učebnica Oravca a Bajzíkovej

slovesá s trojmiestnou argumentovou štruktúrou, ako napr. sloveso požičať vo vete (4). Vety

(1986, s. 68 – 71) uvedením rôznych typov neslovesných viet inklinuje k českej syntaktickej

tohto typu sa dajú syntakticky najlepšie analyzovať pomocou zložených slovesných fráz.

tradícii, založenej J. Zubatým (1907) a pokračujúcej F. Trávníčkom.

V generatívnych popisoch sa dnes bežne používajú tzv. ľahké slovesné frázy vP („light verb

Iným príkladom, v ktorom poukazujeme na rozdiely medzi generatívnou gramatikou

phrases“), ktoré majú druhú slovesnú frázu VP ako komplement. Týmto spôsobom sa dajú

a slovenskou syntaktickou tradíciou, je delenie viet na jednočlenné a dvojčlenné (porov.

analyzovať aj vety s ditranzitívnymi slovesami, čiže s dvomi záväznými predmetmi (porov.

bližšie Kačala, 2009). V predchádzajúcej časti príspevku sme v súvislosti s princípom

Carnie, 2007, s. 377 – 385).

rozšírenej projekcie konštatovali, že každá veta má podmet, čo vyplýva z predpokladu, že

Ďalším syntaktickým javom slovenčiny, ktorý spôsobuje problémy v rámci

pozícia špecifikátora IP je záväzná. V slovenských vetách ako (5), ktoré sa v slovenskej

generatívnej syntaxe (špecificky v teórii riadenia a viazania), je pozícia pomocných slovies

syntaktickej literatúre označujú ako jednočlenné, resp. bezpodmetové vety, pozíciu

v podobe príkloniek, napr. v minulom čase:

špecifikátora IP zaujíma podľa generatívnej gramatiky foneticky nerealizovaný podmet
(Franks, 1995, s. 287 – 332). V nemčine, angličtine a francúzštine sa v tejto pozícii

(15) My sme dnes prišli skôr.

vyskytuje expletívne (sémanticky prázdne) zámeno, porov. nemecký ekvivalent vety (5):

(16) Dnes sme prišli skôr.
(17) Peter dnes prišiel skôr.

(12) Es blitzt.
Príklonkové pomocné sloveso sa chápe ako hlava tempusovej frázy TP („tense
phrase“) a podľa zákona Wackernagela vždy zaujíma druhú pozíciu vo vete (porov. vetu 15).
4. Problémy vyučovania pri aplikovaní generatívneho modelu na slovenské vety

Vo vete (16) je dnes špecifikátor CP a príklonkové pomocné sloveso sme sa presúva do
hlavy C tejto frázy (Junghanns, 1999). V tretej osobe chýbajúce pomocné sloveso (porov.

Z didaktického hľadiska najväčším problémom aplikovania generatívneho prístupu
vo vyučovaní slovenskej syntaxe je skutočnosť, že sa niektoré frekventované, avšak triviálne
syntaktické javy slovenčiny dajú popísať len príliš náročnými teoretickými postupmi. Týka
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vetu 17) sa môže interpretovať ako nulové, resp. foneticky nerealizované.

5. Záver

CROFT, William: Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Theoretical
Perspective. Oxford/New York: Oxford University Press 2001. 416 s.

Hoci aplikácia generatívnej gramatiky na slovenskú syntax spôsobuje isté problémy,

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda 2009.

ktoré sa odrážajú aj v didaktickej praxi (týka sa to popri vyššie uvedených javoch aj

376 s.

samotného zložitého metajazykového postupu), uprednostnili sme tento model pri

FRANKS, Steven: Parameters of Slavic Morphosyntax. New York/Oxford: Oxford

vyučovaní slovenskej syntaxe na HUB z dôvodu niekoľkých výhod. Najväčšiu výhodu

University Press 1995. 409 s.

vidíme v tom, že by bolo možné analyzovať široké spektrum typologicky rozličných

GOLDBERG, Adele E.: Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument

jazykov na základe totožnej syntaktickej teórie, čo by z hľadiska didaktiky zjednodušilo

Structure. Chicago/London: The University of Chicago Press 1995. 295 s.

kooperáciu medzi filologickými odbormi, odstránilo vyššie uvedené miešanie rozličných

GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr: Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické

syntaktických koncepcií, umožnilo poslucháčom odkryť univerzálne syntaktické princípy

nakladatelství 1986. 474 s.

a napokon pomohlo k zjednoteniu pojmového aparátu.

GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998. 503 s.
HAEGEMAN, Liliane: Introduction to Government and Binding Theory. 2nd edition.

Poznámky

Oxford/Cambridge, MS: Blackwell 1994. 701 s.

1 V prípade

HATTALA, Martin: Mluvnica jazyka slovenského. Druhý diel: skladba. Banská Bystrica:

kľúčových termínov generatívnej koncepcie nadväzujeme na J. Dolníka (2009, s. 194 – 246).

Matica slovenská 1865, s. 160 – 268.
Literatúra

HIGGINBOTHAM, J.: On Semantics, Linguistic Inquiry, 1985, roč. 16, s. 547 – 593.
JUNGHANNS, Uwe: Generative Beschreibung periphrastischer Konstruktionen des

ADGER, David: Core Syntax. A Minimalist Approach, Oxford/New York: Oxford

Tschechischen. In: Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und Österreich. VII.

University Press 2003. 424 s.

Jung-slavistInnen-Treffen, Tübingen/Blaubeuren 1998. Ed. T. Anstatt – R. Meyer – E. Seitz.

ADGER, David – RAMCHAND, Gillian: Predication and Equation, Linguistic Inquiry,

München: Sagner 1999, s. 133 – 165.

2003, roč. 34, s. 325 – 359.

KAČALA, Ján: Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine. Martin: Matica slovenská 2009.

CARNIE, Andrew: Syntax. A Generative Introduction. 2nd edition. Malden, MA/Oxford/

133 s.

Victoria: Blackwell 2007. 489 s.

KAČALA, Ján: K podstate vety. Syntetický pohľad. Martin: Matica slovenská 2012. 151 s.

CHOMSKY, Noam: Syntactic structures. S’-Gravenhage: Mouton 1957. 117 s.

MIKO, František: The Generative Structure of the Slovak Sentence. Adverbials. The Hague/

CHOMSKY, Noam: The Minimalist Program. Cambridge, MA/London: MIT Press 1995.

Paris: Mouton 1972. 150 s.

420 s.

ONDREJOVIČ, Slavomír: Niekoľko glos k aktuálnej situácii slovenskej syntaxe. In:

COOK, Vivian J. – NEWSON, Mark: Chomsky’s Universal Grammar. An Introduction.

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2005, s. 9 – 13.

Second Edition. Oxford/Malden, MA: Blackwell 1996. 369 s.

ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax.
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1986. 261 s.

265

PAULINY, Eugen: Štruktúra slovenského slovesa: štúdia lexikálno-syntaktická, Bratislava:
Slovenská akadémia vied a umení 1943. 112 s.

Resumé
Teaching Slovak Syntax at Humboldt University, Berlin (Germany)

PAVLOVIČ, Jozef: Syntax slovenského jazyka I. 2012a. Dostupné na: http://pdf.truni.sk/eskripta/pavlovic/syntax-1
PAVLOVIČ, Jozef: Syntax slovenského jazyka II. 2012b. Dostupné na: http://pdf.truni.sk/eskripta/pavlovic/syntax-2
POLLARD, Carl – SAG, Ivan A.: Head-driven Phrase Structure Grammar. Chicago/
London: The University of Chicago Press 1994. 440 s.
RADFORD, Andrew: Analyzing English Sentences: A minimalist Approach. Cambridge etc:
Cambridge University Press 2009. 526 s.
SALONI, Zygmunt – ŚWIDZIŃSKI, Marek: Składnia współczesnego języka polskiego.
Warszawa: PWN 1998. 354 s.
SGALL, Petr: Generativní popis jazyka a česká deklinace. Praha: Academia 1967. 238 s.
SPÄTH, Andreas: Determinierung unter Defektivität des Determinierersystems:
informationsstrukturelle und aspektuelle Voraussetzungen der Nominalreferenz slawischer
Sprachen im Vergleich zum Deutschen. Berlin/New York: Walter de Gruyter 2006. 332 s.
ŠIMKOVÁ, Mária, ed.: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Bratislava: Veda 2005. 168 s.
TIBENSKÁ, Eva: Sémantická štruktúra slovenskej vety. Trnava: Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave 2012. 295 s.
TUROČEKOVÁ, Monika: Zmena intenčnej hodnoty prefixáciou (na príklade pohybových
slovies). Martin: Matica slovenská 2012. 280 s.
VESELOVSKÁ, Ludmila: Od bariér k minimalismu: Některé aspekty poslední vývojové
změny. In: Slovo a slovesnost, 2001, roč. 62, s. 274 – 292.
VESELOVSKÁ, Ludmila: Možnosti generativní klasifikace infinitivu. In: Slovo
a slovesnost, 2009, roč. 70, s. 314 – 326.
ZUBATÝ, Jozef: Věta. In: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl: U-Vusin. Praha: Otto
1907, s. 622 – 623.

266

The bachelor program in Slovak studies at Humboldt University, Berlin (HUB) includes
a one-semester course in Slovak syntax. With regard to similar syntax courses at other
language departments of HUB, Slovak syntax is taught within the framework of generative
grammar. The present contribution outlines the teaching program and discusses problems in
applying the generative model to Slovak syntax (e.g. copular sentences and clitic
auxiliaries).
Key words: Slovak studies, Humboldt University, syntax
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SLOV ENČINA VO FÍNSKU:
OD T R A DIČNÉHO V YUČOVANIA K NOV ÝM
V Ý UČBOV ÝM PR OSTREDIA M
Anna Kyppö
Univerzita v Jyväskylä

Príspevok ponúka súhrn poznatkov z výučby slovenského jazyka a kultúry na
Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku. Cieľom príspevku je poskytnúť informácie o vyučovaní

jedinou akademickou inštitúciou v severských krajinách, ktorá poskytuje výučbu
slovenčiny na všetkých jazykových úrovniach.

slovenčiny v tzv. nových výučbových prostrediach.
Slovenský jazyk zavítal do Fínska už v roku 1978. Základné kurzy slovenského
jazyka boli súčasťou programu slovanských štúdií na Univerzite v Helsinkách v roku 1978

Od tradičného vyučovania k e-learningu

– 1980 a na Univerzite v Jyväskylä od roku 1979. Univerzita v Jyväskylä ponúka od roku
1993 akademický program štúdia slovenského jazyka a kultúry (30 – 32 ECTS) a od roku

Vyučovanie slovenského jazyka prešlo niekoľkými vývojovými štádiami.

1998 program bakalárskeho štúdia (40 ECTS), ktorý sa realizuje v spolupráci s Katedrou

S rastúcim záujmom o štúdium slovenčiny rástla aj potreba nahradiť tradičné formy

slovenského jazyka UK v Bratislave. Univerzita v Jyväskylä je už vyše tridsať rokov

kontaktného vyučovania formou dištančného a samoriadeného štúdia. O slovenčinu majú
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záujem študenti žijúci v rôznych častiach Fínska, ba dokonca aj vo Švédsku. Po zavedení

jazykových modelov a na implementáciu nových výučbových prostredí, ktoré poskytovali

dištančného štúdia v 90. rokoch bol vypracovaný prvý program samoriadeného,

vhodné podmienky na kvalitné samoriadené štúdium.

autonómneho štúdia (self-directed, autonomous learning). Samoriadené štúdium vychádza

Jedinečnosť slovenčiny vo Fínsku a potreba získať čo najviac záujemcov o štúdium

z iniciatívy študenta, na rozdiel od tradičného, tzv. riadeného štúdia, pri ktorom nesie hlavnú

slovenčiny viedli k vzniku eLearningového kurzu v roku 2007. V priebehu rokov 2008 –

zodpovednosť za učebný proces učiteľ. Pri samoriadenom štúdiu si študent vytýči reálne

2009 boli vypracované nové verzie kurzu a prebehlo jeho pilotovanie. Popri samoštúdiu sa

ciele, ktoré sa snaží dosiahnuť. Učiteľ je v pozícii tútora. Výsledky výskumu zameraného na

kurz používal aj ako súčasť tradičného kontaktného vyučovania (Blended learning).

samoriadené štúdium so zreteľom na jazykovú produkciu poukázali na zvýšenú motiváciu
študentov, a tým aj na lepšie učebné výsledky.

Hlavným cieľom môjho výskumu bolo monitorovanie osvojovania si slovenčiny
v novom učebnom prostredí z hľadiska procesu. Výskum bol zameraný na osvojovanie si

Využívanie informačných technológií na výučbu a učenie sa jazykov pomocou

základných jazykových zručností, t. j. písania, hovorenia, čítania a počúvania. V súlade

počítača (CALL – Computer Asisted Language Learning), a najmä zavedenie vzdelávacích

s konštruktivistickým prístupom k výučbe slovenčiny v centre pozornosti je študent a jeho

komunikačných technológií do učebných osnov začiatkom nového milénia sa odrazilo aj vo

prístup k učeniu sa v e-learningovom prostredí. Mimoriadna pozornosť sa

výučbe slovenčiny. V Centre jazykov na Univerzite v Jyväskylä sa vypracovali prvé webové

venuje uvedomelému osvojovaniu si jazyka (language learning awareness). Študent sa učí

učebné materiály, ktoré sa ukladali vo forme elektronických modulov do nového

jazyk, uvedomuje si špecifiká nového jazyka, osvojuje si slovnú zásobu, gramatiku, a pod.,

výučbového prostredia (new language learning environment). Inštitucionálnym prostredím

ale taktiež si uvedomuje aj to, že sa učí a čo sa učí.

Univerzity v Jyväskylä je platforma Optima. Je to otvorený softvérový systém na tvorbu

Výskum vychádza z modelu osvojovania si cudzieho jazyka M. Johnsonovej

výučbových systémov a online kurzov, ktorý podporuje sociálne-konštruktivistický prístup

(Johnson, 2004), podľa ktorého hlavným cieľom nie je získanie lingvistických kompetencií,

k vzdelávaniu.

teda ovládanie gramatiky a jazykových noriem, ale nadobudnutie zručností a pragmatickej

Ľahko dostupné multimediálne zdroje (napr. texty, audiovizuálne materiály, online

kompetencie potrebnej pri používaní jazyka v rozličných životných situáciách.

slovníky a pod.) poskytujú študentom voľnosť pri výbere a využívaní učebných materiálov,

Výskum sa opiera aj o teórie osvojovania si jazyka prostredníctvom počítača

čo evidentne napomáha rozvíjaniu samoriadeného štúdia. Využívaním multimodálnych

(Warschauer – Kern, 2000). V súlade s Kernovou a Warschauerovou teóriou troch štádií

možností sa učenie stáva motivujúcejším a podnetnejším, čo sa začiatkom milénia výrazne

učenia sa jazykov pomocou počítača (Three Waves of CALL), e-learningový kurz slovenčiny

odrazilo na vzrastajúcom záujme o štúdium slovenčiny.

je typickým produktom tzv. komunikatívneho štádia (Communicative CALL).
Komunikatívne štádium vychádza z kognitívneho prístupu k osvojovaniu si nového jazyka.
Bez ohľadu na to, či učenie prebieha v triede alebo vo virtuálnom prostredí, hlavný dôraz je

Slovenčina predmetom akčného výskumu

na aktivitách študenta a na jeho schopnosti používať jazyk v praxi. Dôraz nie je na forme,
ale na schopnosti študenta aplikovať formu pri praktickom používaní jazyka. Očakáva sa od

Špecifikom Centra jazykov je realizovanie akčného (kolaboračného výskumu), ktorý

neho produkcia cieľového jazyka podľa predpokladaného stupňa jazykovej zručnosti.

je zameraný na vývojovú prácu v oblasti učenia cudzích jazykov. Akčný výskum

Hodnotí sa predovšetkým jeho aktívna účasť na kurze – komunikovanie s účastníkmi kurzu

realizovaný v Centre jazykov v rokoch 2005 – 2009 bol zameraný na pilotovanie nových

a vykonávanie úloh zameraných na zvýšenie komunikatívnej kompetencie.
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Evidentný je však posun smerom k tzv. integračnému štádiu (Integrative CALL),

Lezenie sa obyčajne koná vo dvojici, príp. v trojici. Ako prvý obyčajne lezie skúsený

ktoré ponúka autentickejšie výučbové prostredie a efektívnejšie využívanie komunikačných

lezec (tútor), ale iniciatívu môže prebrať aj nováčik (komunikatívne učenie). Sólové lezenie

technológií. Tento prístup vychádza zo socio-kognitívneho rámca osvojovania si jazyka.

(individuálne učenie) nie je vylúčené, je však spojené s viacerými rizikami (‚riziko pádu‘,

Konštruktivisticko-kognitívne teórie eLearningu zdôrazňujú kľúčovú úlohu učiaceho

t. j. prerušenia kurzu).

sa v učebnom procese. Hlavný dôraz je na kognitívnych zručnostiach, na riešení

Výstroj, dobrý horský sprievodca (pokyny), zodpovedný horský vodca (tútor, učiteľ)

problémových situácií (problem-based learning) a na schopnosti prepájania novozískaných

a vhodná lezecká technika (potrebné učebné stratégie) sú pri lezení nesmierne dôležité. Po

a skôr získaných vedomostí a zručností. Učenie prebieha kdekoľvek a kedykoľvek, bez

každej lanovej dĺžke, ktorá zodpovedá tradičnej lekcii v učebnici, sa lezec „zaštanduje“. To

ohľadu na miesto a čas, individuálne alebo v skupine. Technológia je zjednocujúcim

znamená, že si formou krátkeho testu zopakuje učivo z predchádzajúcej lekcie.

faktorom, ktorý umožňuje ‚učenie sa spolu s inými‘. Učenie sa v novom prostredí je
obyčajne výsledkom sociálnej interakcie (community, peer learning)..

Po zaslúženej lezeckej túre lezec oddychuje na horskej chate. Chata je symbolom
bezpečia a súkromia študenta. Kliknutím na symbol chaty sa študent dostane do virtuálneho

V centre pozornosti je rozvíjanie komunikatívnej kompetencie študenta. V súlade so

výučbového prostredia (elektronický portál Optima), v ktorom má svoju vlastnú schránku.

Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti (CEFR, 2009), súčasťou

Do schránky si ukladá vykonané úlohy, ďalšie učebné materiály a hodnotenia, ktoré dostáva

komunikatívnej kompetencie je sociolingvistická, pragmatická a jazyková (lexikálna,

od učiteľa a svojich kolegov. „Chata“ je priestorom pre virtuálny relax, reflektovanie

gramatická, sémantická, fonologická, ortografická a ortoepická) kompetencia. Je to nielen

a sebahodnotenie. Študent si vedie študijný denník (learning diary), do ktorého si ukladá

súhrn jazykových a pragmatických vedomostí učiaceho sa o jazyku, ale predovšetkým jeho

reflexie o učení, o slovenčine, hodnotí seba a učebné prostredie a vytyčuje si ďalšie ciele.

schopnosť vytvárať zmysel v cieľovom jazyku (language performance).

Štruktúra webovej stránky jednotlivých sekcií (táborov) pozostáva z textovej časti,
nahrávok textov, lexiky k daným textom, gramatiky a úloh. V každej sekcii sú zahrnuté aj
tzv. zradné miesta (problematické otázky z oblasti lexiky alebo gramatiky), bonus –

Učenie sa slovenčiny ako lezenie na vrchol hory

zaujímavosti z oblasti gramatiky, fonológie alebo lexiky, ako aj webové stránky viažuce sa
na tému lekcie. Základný tábor (Base Camp) má predovšetkým orientačnú funkciu. Popri

Fyzickým prostredím eLearningového kurzu je horská scenéria Vysokých Tatier.
Učenie sa nového cudzieho jazyka je v súlade s metaforou učenia ako lezenia na vrchol

pozdravoch a základných frázach ponúka základné údaje o slovenskom jazyku, fonológii,
ortoepii a pod.

hory. Lezenie (učenie) sa začína v základnom tábore. Študent sa púšťa do často náročného,
ale zároveň veľmi motivujúceho terénu. Cieľom je dosiahnutie patričného výškového

Pedagogický experiment

tábora, ktorý zodpovedá stupňom jazykovej zručnosti A1 – B1 (CEFR).
Symbolika lezenia je súčasťou layoutu kurzu. Neznámy terén symbolizuje nový,

Účelom pedagogického experimentu bolo získať čo najviac informácií o procese

náročný jazyk, v tomto prípade slovenčinu. Horolezec je študent. Učiteľ (tútor) je vo funkcii

osvojovania si slovenčiny prostredníctvom e-learningového kurzu. Údaje sa získali

horského vodcu. Informácie o absolvovaní kurzu a o postupe pri samotnom „lezení“ (učení

monitorovaním dvoch skupín študentov slovenčiny – 22 študentov jazykov a humanitných

sa) spĺňajú úlohu horolezeckého sprievodcu.

269

vied na Univerzite v Jyväskylä a 15 študentov slovanských a pobaltských jazykov na

zručností, ktoré súvisia so samoštúdiom, napr. zvládnutie časového rozvrhu a plánovania

Univerzite v Helsinkách v rokoch 2008 – 2010.

práce, sebamotivácia, zvládnutie stresových situácií, sebahodnotenie, sebareflektovanie

Kurz pozostával z 20 hodín kontaktného vyučovania a 20 hodín individuálneho

a spolupráca v rámci skupiny.

štúdia. Študenti si na začiatku kurzu vytýčili svoje osobné študijné ciele. Počas kurzu si

Témy, ktoré sa objavili po absolvovaní kurzu, sa týkali synchrónneho

viedli študijný denník. Informácie o osvojovaní si slovenčiny sa získavali pomocou

a asynchrónneho e-learningového učenia, integrovaného vyučovania (prepojenie e-

dotazníkov, neformálnych pohovorov, spätnej väzby (feedback), hodnotení úloh a aktivít

learningového a kontaktného učenia), prístupu študentov k učeniu a celkového hodnotenia

a analýz študijných denníkov. Údaje boli spracované pomocou tzv. tématickej analýzy.

kurzu. Pokúsim sa o stručné zhrnutie výsledkov podľa jednotlivých tém.

Tématická analýza je kvalitatívna výskumná metóda, ktorá sa používa v psychológii na
identifikovanie a analyzovanie „malého počtu dát“, čo do množstva respondentov alebo
rozsahu analyzovaných tém (Brown – Clarke, 2006). Získané údaje sa rozdelili do troch
tématických skupín: témy pred, počas a po absolvovaní kurzu.
Aktívny prístup študentov k učeniu (learners‘ agency) sa monitoroval pomocou
Entwistleho modelu prístupu k učeniu (Entwistle’s Approaches to Learning Model, 2001).

Témy pred začatím kurzu
Všetci respondenti mali pomerne dobré vedomosti o Slovensku a slovenskom
jazyku. Slovenčinu považovali za ťažký jazyk. Záujem o slovenčinu mali najmä preto, lebo
na univerzite sa vyskytla možnosť štúdia slovenčiny. Navyše, slovenčinu považovali za
exotický jazyk. Všetci verili, že svoje znalosti slovenčiny využijú v pracovnom živote.

Entwistle tvrdí, že prístup k učeniu sa prejavuje vo využívaní stratégií tzv. hlbokého,

Webové a e-learningové učenie sa často považujú za zameniteľné. Ide však o dva

povrchového alebo taktického prístupu k učeniu. V kontexte mojej štúdie hlboký prístup

odlišné spôsoby učenia. Webové alebo online učenie si nevyžaduje Internet, zatiaľ čo e-

zdôrazňuje socio-kognitívny prístup k učeniu, nakoľko poukazuje na využívanie schopnosti

lerningové učenie si vyžaduje aj počítač, aj Internet. V kontexte tejto štúdie sa webové

prepájania novozískaných a skôr získaných vedomostí a zručností pri učení. Pri osvojovaní

učenie považuje za synonymum e-learningového učenia.

jazyka to znamená aktivovanie predchádzajúcich jazykových znalostí, hľadanie súvislostí
a lingvistických prepojení.

Všetci respondenti považovali e-learningové učenie za flexibilné a predpokladali, že
sa v krátkom čase naučia veľa. Týždenný počet hodín venovaný samoštúdiu odhadovali od
troch do šiestich hodín.
Napriek tomu, že verili vo svoje ‚e-learningové schopnosti‘, nepredpokladali, že by

Výsledky experimentu

si na kurze dokázali rozvíjať spontánne hovorenie a výslovnosť. Od učiteľa očakávali
ustavičnú spätnú väzbu. Nové e-learningové prostredie vnímali ako pozitívnu zmenu

Medzi témy, ktoré sa opakovali pred začatím kurzu, patria vedomosti o Slovensku

v porovnaní s tradičným vyučovaním.

a slovenčine, koncept webového učenia a e-learningu, ako aj očakávania študentov od
kurzu.

Témy počas kurzu
Témy, ktoré sa objavili počas kurzu, sa týkajú nových jazykových zručností

Podľa A. Clarka (Clarke, 2008) jednou z najdôležitejších e-learningových zručností

a stratégií učenia sa v e-learningovom prostredí (e-skills), ako aj vedomého osvojovania si

je zvládnutie časového rozvrhu a plánovania práce, nájdenie rovnováhy medzi rozličnými

jazyka (language learning awareness). Do popredia sa dostalo aj osvojovanie si nových

každodennými prioritami. Jednou z najhlavnejších priorít e-learningu je sloboda času, ktorá
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má však často za následok hromadenie stresu vzhľadom na sústavné dodržiavanie časových

„Písanie je ako maľovanie. Robí mi to radosť. Na počítači sa to nedá...“

termínov a nedostatočné plánovanie práce. Dôsledkom môže byť prerušenie kurzu alebo

„Učím sa pomaly. Keď píšem (rukou), tak sa učím...“

jeho ukončenie.

Napriek využívaniu počítača za účelom získavania informácií, komunikovania

Stresové situácie majú často za následok aj zníženie motivácie. V takýchto prípadoch
pomáha sebamotivácia, odmena za vykonanú prácu.
„Ak tento kurz urobím dokonca, pôjdem na víkend na Slovensko“ (citát z denníka

s účastníkmi kurzu a učiteľom, študenti v začiatočnom štádiu písali väčšinou rukou. Rukou
písané texty skenovali a ukladali do svojich schránok. V neskoršom štádiu štúdia slovenčiny
písali aj na počítači.

študentky).
V súlade s Clarkovou charakteristikou štýlov e-learningového učenia e-learning

Témy po ukončení kurzu

umožňuje rôzne typy učenia. Študenti slovenčiny si uvedomovali pozitívny vplyv e-

Témy po ukončení kurzu sú zamerané na synchrónne a asynchrónne e-learningové

learningového prostredia na ich vlastné učebné štýly a stratégie učenia. Napriek tomu, určité

učenie, integrované učenie, ako aj na prístupy študentov k učeniu, ich vlastnú predstavu

problémy sa vyskytovali v dôsledku nedostatku technických zručností, a to najmä

o učení sa slovenčiny a celkové hodnotenie kurzu.

v súvislosti s používaním diakritických znamienok pri písaní.

Asynchrónne e-learningové učenie (napr. e-maily, diskusné fóra, a pod.) je metóda,

Vzhľadom na to, že účastníkmi kurzu boli študenti jazykov, špeciálnu pozornosť

pri ktorej sa využívajú online učebné zdroje bez ohľadu na čas a miesto. Asynchrónne

venovali rozličným jazykovým otázkam, napr. fonológii, výslovnosti, diakritickému

učenie je kľúčovým elementom e-learningu, a tým je mimoriadne dôležitým pre

systému, ktorý považovali za mimoriadne náročný, gramatike, etymológii slov, jazykovým

kolaboratívne učenie.

kontaktom, ako aj porovnávaniu jednotlivých jazykov. Študenti reagovali na rozličné
jazykové javy. Na ukážku uvádzam dva citáty zo študijného denníka:
„Konečne som pochopila rozdiel medzi koncovkami!“
„Ešte som sa nestretol s takou širokou škálou palatalizácie...“

Asynchrónna komunikácia prispieva ku kognitívnej participácii účastníkov, pretože
napomáha zvyšovaniu ich schopností spracovania informácií (Robert – Dennis, 2005 in
Hrastinski, 2008, s. 52).
Synchrónne e-learningové učenie (napr. chat, kontaktné učenie a pod.) prebieha

Jedným z najzaujímavejších poznatkov tejto štúdie je koncept jazykového

simultánne, v prostredí, kde sú prítomní všetci účastníci komunikácie. Synchrónne e-

povedomia (language awareness), vedomosti o jazyku, o tom, ako jazyk funguje, ‚citlivosti‘

learningové učenie je sociálnejšie ako asynchrónne a obyčajne sa odráža vo zvýšení

na jazyk, spojený s konceptom vedomého učenia sa, vedomého osvojovania si vedomostí

motivácie a zainteresovanosti študentov.

(learning awareness; language learning awareness). Keď sa k tomu pridá písanie rukou,

Podľa názoru študentov bol e-learningový kurz vhodný pre asynchrónne, ako aj pre

výsledkom je učenie sa písaním rukou. Diakritické znamienka sa pri písaní na počítači často

synchrónne učenie. Za najvhodnejšiu formu e-learningového učenia však považovali

zanedbávali. Pri písaní rukou sa im však venovalo viac pozornosti - píšuci si uvedomuje ich

integrované učenie – kombináciu kontaktného vyučovania a učenia sa pomocou počítača.

zmysel. Na ilustráciu uvádzam tri citáty:

Kontaktné vyučovanie sa konalo v dvojtýždňových intervaloch, virtuálne tútorovanie

„Keď píšem rukou, uvedomujem si, že sa učím a uvedomujem si, čo sa učím.
Napríklad, keď píšem, učím sa slovíčka... viem, kde sa píše dĺžeň, mäkčeň, ba dokonca sa
učím aj gramatiku...“
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prebiehalo každý deň.

E-learningové učenie považovali za motivujúce, flexibilitu za najvyššiu prioritu.

Napriek novým technologickým možnostiam, ktoré umožňujú výučbu v nových

Napriek tomu osvojovanie si slovenčiny na začiatočníckej úrovni pokladali za mimoriadne

prostrediach, študentov slovenčiny na Univerzite v Jyväskylä z roka na rok ubúda. Tento

náročné. Uvádzam citát z denníka:

fakt je v rozpore s rastúcou globalizáciou a so vzrastajúcimi potrebami medzinárodnej

„Osvojovanie si nového jazyka v e-learningovom prostredí od nuly je veľmi ťažké.

mobility. Riešenie v podmienkach Fínska vidím v integrácii štúdia slovenského jazyka

Keď je učiteľ fyzicky prítomný, moja motivácia učiť sa slovenčinu je oveľa silnejšia.“

a kultúry do rozsiahlejších jazykových a kultúrnych modulov, akým je napríklad program

Podľa ich názoru je e-learningové učenie vhodnejšie pre pokročilých.

o slovanských jazykoch a kultúrach, o jazykových kontaktoch, akademický program

Pokiaľ ide o prístup k učeniu sa slovenčiny, všetci okrem jedného sa pokladali za

zameraný na získanie multilingválnej interkultúrnej a multikultúrnej akademickej

samostatných študentov využívajúcich stratégie tzv. hlbokého prístupu k učeniu (Entwistle,

kompetencie, ktorých súčasťou je aj slovenčina.

2001). Na kurze sa zúčastnili z osobného záujmu a verili, že sa naučili veľa. Takmer všetci

Súčasné trendy a inovácie vo výučbe jazykov zdôrazňujú využívanie pedagogík

prejavili záujem pokračovať v štúdiu slovenčiny. Uvádzam citát z denníka:

zameraných na študenta v nových výučbových prostrediach. Pokiaľ ide o perspektívy

„Na kurze bolo výborne! Tento kurz je pre mňa niečo ako hobby... Keď sa učím, cítim,

vyučovania a učenia sa slovenčiny z hľadiska študenta, učiaceho sa, reálnou možnosťou
je neformálne učenie, a to najmä učenie sa v tzv. osobných učebných prostrediach (PLE –

ako sa to všetko ukladá niekde hlboko v mojej mysli. To je učenie...“

Personal Learning Environments). Ide o prepojenie fyzického a virtuálneho prostredia,
formálneho a neformálneho učenia, čo v praxi znamená napr. využívanie sociálnych médií

Poznámky na záver

a rozličných komunikačných technológií. Osobné výučbové prostredia predstavujú
Cieľom mojej štúdie bolo zistiť, či a ako je možné učiť sa slovenčinu v e-

revolučnú zmenu v chápaní vyučovacieho procesu, učebných osnov a pozície učiteľa.

learningovom prostredí a do akého rozsahu je možné osvojiť si všetky jazykové zručnosti.

V centre učebného procesu je aj naďalej študent, ktorý si vytvára svoje učebné prostredie

Výsledky poukazujú na to, že slovenčina sa dá osvojovať v nových výučbových

sám podľa vlastných potrieb a predstáv. Vzhľadom na svoju flexibilitu a interaktívnosť vo

prostrediach tak ako akýkoľvek iný jazyk. Respondenti zaznamenali evidentný

forme virtuálnej mobility predstavujú osobné výučbové prostredia ďalší krok k virtuálnemu

pokrok

v rozvíjaní receptívnych zručností (čítanie a počúvanie), ale mali problémy s produktívnymi

vrcholu osvojovania si zriedkavejších, tzv. malých jazykov, medzi ktoré patrí aj slovenčina.

zručnosťami (písanie a hovorenie). Písanie bolo problémom predovšetkým v začiatočnom
štádiu. Nedostatok spontánnej hovorenej komunikácie sa kompenzoval kontaktným
vyučovaním a využívaním tzv. tandemového učenia (Each One Teach One), do ktorého sa
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Resumé
Slovak language in Finland. From traditional learning to new language learning
environments
The article offers some experiences from teaching Slovak language and culture at the
University of Jyväskylä in Finland. University of Jyväskylä has been the only academic
institution in Nordic countries which offers basic academic programs of Slovak language
and culture since 1979. The aim of this article is to provide some information on
teaching and learning Slovak in the new language learning environments. Slovak elearning course was implemented in 2009 and consequently, teacher’s research aimed at
learning Slovak in this environment was launched. The results strongly support the
constructivist-cognitive approach to teaching, which emphasize learner’s role in the
process of language acquisition. In the future, Slovak, as a representative of a less
commonly taught language, may be acquired in Personal Learning Environmnets (PLE),
which integrates both, formal and informal learning into one learning experience.
Key words: e-learning, language skills, e-skills, languge learning awareness, Personal
Learning Environment
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MARTIN VOTRUBA

V Ý UČBA SLOVAKISTIKY V POSTK R AJ AN SK OM
PR OS TREDÍ USA
M a r t i n Vo t r u b a
U n i v e r s i t y o f P i t t s b u rg h

Kým na Slovensku príležitostne citované počty Slovákov v USA vytvárajú

slovensky a kde po chorvátsky, ale že ak chce pokračovať, so slovenčinou sa bude môcť

predstavu podobného, no niekoľkokrát vynásobeného krajanského prostredia ako v Srbsku

trocha dorozumieť. Po druhej hodine mi prišla povedať, že sa pomýlila, že si v skutočnosti

či Rumunsku, situácia je podstatne iná. Nejde pritom len o známe problémy

zapísala slovenčinu preto, lebo jej prastará mama bola Poľka. Úspech slovakistických

s dezorientáciou cudzincov pri významoch označení Slovák, Slovinec, Slovan, s ktorými sa

predmetov na univerzitnej úrovni tu v 21. storočí vychádza z reality krajanstva, ktoré

slovakisti pravdepodobne stretávajú vo veľkej časti sveta práve mimo krajanského

možno charakterizovať ako rozptýlené a koncepčné alebo ikonické. Cieľovou skupinou

prostredia. Špecifické postkrajanské prostredie v miestach tradičného prisťahovalectva

slovakistiky sú všetci univerzitní študenti bez ohľadu na ich historickú identitu.

z habsburskej monarchie do USA vypuklo typizuje študentka, ktorá mi po prvej hodine

Slovakistický program na University of Pittsburgh (iba v okruhu 2 km okolo našej

prišla povedať, že si zapísala slovenčinu, lebo jej prastará mama bola Chorvátka. Naša

univerzity je päť iných univerzít, takže preklad „Pittsburská univerzita“ nesedí obsahovo

katedra vtedy nijaký južnoslovanský jazyk neučila, vysvetlil som jej, kde sa hovorí po

a „Univerzita Pittsburgu“ nezodpovedá bežnému slovenskému úzu) je na jedinej univerzite
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na západnej pologuli, kde sa trvalo vyučuje slovenský jazyk (paralelne pre začiatočníkov,

a katedier, ktorý vedenie univerzity sleduje množstvom rozmanitým spôsobom

stredne pokročilých a pokročilých) plus každý semester jeden slovakistický predmet

zostavovaných počítačových výstupov, pravdaže platia nie relatívne, ale absolútne počty

v angličtine, zriedkavo dva, a na ktorej môžu študenti získať Minor in Slovak Studies (čo je

zapísaných študentov. Školné na zimný plus letný semester 2013/2014 je na našej univerzite

len vzdialená paralela vedľajšieho predmetu pri štúdiu dvojkombinácie na slovenských

16 240 dolárov (pre študentov z iných štátov USA 26 246 dolárov), internát a strava

univerzitách). Jediné iné trvalé slovakistické miesto na západnej pologuli je v odbore

v školských jedálňach 10 700 dolárov plus sa odhaduje 1 152 dolárov na knihy a 3 300

histórie na University of Ottawa (jazyk a nehistorické predmety sa tam nevyučujú).

dolárov na iné výdavky (Office of Financial Aid, 2013). Keby si externista chcel zapísať len

Slovakistika v Pittsburghu je súčasť Katedry slovanských jazykov a literatúr, čo na väčšine

jeden predmet, napríklad slovenský jazyk, za jeden semester by zaň zaplatil 2 028 dolárov (3

amerických univerzít v podstate znamená ruštinu. Aj keď iné slovanské jazyky nie sú na

117 dolárov, keby bol z iného štátu). Z toho vyplýva, že väčšina študentov starostlivo

takto nazvaných katedrách zriedkavé, každý z nich typicky učí iba jeden pedagóg. Na našej

zvažuje, absolvovanie ktorých predmetov im po promócii pomôže nájsť zamestnanie a taký

katedre to je popri slovenčine a ruštine poľština a bez trvalého zaistenia predmet na

príjem, z ktorého pôžičky na školné a úroky z nich splatia v aspoň trocha dohľadnom čase,

amerických univerzitách dnes bežne označovaný B/C/S, teda bosniančina-chorvátčina-

a zároveň po zákaznícky očakáva, aby obsah a prezentácia hodín, študentský zisk z nich,

srbčina vyučovaná ako jeden jazyk, a externistom vyučovaná ukrajinčina. Slovakistický

zodpovedali vysokým sumám, ktoré za ne platia. Pri takých nákladoch na vysokoškolské

program má po ruštine dlhodobo druhý najvyšší, pri pohľade cez Atlantik nie stručne

vzdelanie a za situácie, keď vďaka postaveniu angličtiny vo svete Američan cudzí jazyk

porovnateľný combined enrollment (v minulom školskom roku 55 študentov plus 6

v podstate nepotrebuje, by sa mohlo zdať, že univerzitné vyučovanie dokonca tých

zapísaných bez nároku na kredity). Pri vzostupnom zoradení vyzerajú počty zapísaných na

najľudnatejších svetových kultúr musí v USA zápasiť o prežitie, čo je sčasti pravda. Úsilie

jednotlivé slovakistické predmety tak, že na slovenčine pre pokročilých bývajú 1 – 3

o študenta je súčasť práce väčšiny aj nejazykových katedier. Vyučovanie ruštiny napríklad

študenti (občas nie je nikto, maximum bolo sedem, asi dvakrát) a počty stúpajú až po vyše

niekoľko amerických univerzít v 21. storočí zrušilo, naša univerzita od tohto roku zastavila

20 študentov na kurze o filme, ktorý si však pre určitú podmienku nemôže zapísať viac ako

doktorandské štúdium na katedre nemčiny.

22 študentov. Najviac mával v 90. rokoch kurz o páde komunizmu – čosi nad 35, slovenské
prisťahovalectvo malo maximum 28 pred tromi rokmi.

Zároveň však americký systém vysokoškolského štúdia, podstatne odlišný od
stredoeurópskeho, umožňuje za priaznivých okolností šírenie vedomostí aj o takých malých

Počty študentov slovakistických predmetov na University of Pittsburgh sú teda

kultúrach ako slovenská, ktoré by si v americkom akademickom svete nenašli miesto, keby

v porovnaní s inými jazykmi pôsobivo vysoké pri zvážení celkových počtov ich hovoriacich

podmienkou ich existencie muselo byť vychovávanie nalinajkovaných počtov absolventov

na svete. Napríklad pomer ľudí so slovenským materinským jazykom k ľuďom

s diplomami ako v strednej Európe. Postkrajanské prostredie je pritom užitočný moment,

s materinským jazykom nemeckým je 1:16 a s ruským 1:24. Z tohto hľadiska by teda

hoc slovakistický program by od neho v USA aspoň veľmi teoreticky závislý byť nemusel.

zvyčajným cca 20 študentom na predmete zameranom na slovenský film musel zodpovedať

Na Slovensku sa opakovane hovorí o 1,2 milióna amerických Slovákov (najnovšie: „Podľa

kurz o nemeckom filme s 320 študentmi a o ruskom filme so 480 študentmi, čo sú

ministerstva školstva žije v USA 1,2 milióna ľudí, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti.“

nedostižné počty. Realita je taká, že napríklad niektoré kurzy o filmoch iných kultúr sa neraz

TASR, 2013). Vyplýva to väčšmi z neznalosti rozdielov medzi slovenskými a americkými

museli pre nedostatok zapísaných študentov rušiť. No americké univerzity zároveň závisia

národnostnými štatistikami, no do určitej miery aj z ešte menej ospravedlniteľného

podstatne viac ako univerzity v Európe od školného a pri rátaní finančného výnosu kurzov

ignorovania okolností a údajov z dvoch sčítaní ľudu, ktoré už od stále citovaného roku 1990
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prebehli. Vtedy vyššiemu údaju pomohlo, že slovo Slovak bolo na sčítacom hárku uvedené

zároveň „americkí Portugalci“, „americkí Gréci“ a podobne a takmer nikto z nich nežije

medzi príkladmi, ako vyplniť rubriku o pôvode (Bureau of the Census, 1990). Veľa z tých,

v krajanskom prostredí čo aj len vzdialene podobnom Vojvodine alebo slovenským dedinám

ktorí na nejakého slovenského predka už takmer nemysleli, si ho tak pripomenulo a pridal sa

v Rumunsku. Ilustruje to aj situácia v Pittsburghu. Alleghenský okres, do ktorého Pittsburgh

k nim asi nie zanedbateľný počet tých, ktorí si do pôvodu zapísali (aj) slovenský pôvod

patrí, má zo všetkých okresov v USA najvyššie percento ľudí, ktorí si v sčítaní roku 2010

podobne, ako sa na slovenčinu zapísala študentka spomenutá na začiatku – „lebo jej stará

zaznačili aj slovenský pôvod. No z nich napríklad 300 uviedlo, že hovoria doma po

mama bola Chorvátka, vlastne Poľka“. V porovnaní s rokom 1990 v sčítaní roku 2000, keď

španielsky, a 50 niektorým z ázijských jazykov (Bureau of the Census, 2011). Napriek tomu

už Slovak ako príklad uvedené nebolo (Bureau of the Census, 2000), počet zápisov

sa v Pittsburghu dá hovoriť o postkrajanskom prostredí a slovakistický program na našej

slovenského pôvodu klesol o dramatických 34 %, čo pravdaže neznamenalo, že počas

univerzite z toho ťaží. Ľudia s vedomím aspoň čiastočného slovenského pôvodu tu

celého predchádzajúceho desaťročia každý deň zomrelo v priemere 113 amerických

predstavujú piatu najväčšiu skupinu, po prisťahovalcoch nemeckých, talianskych, írskych

Slovákov. Pre veľa z tých „zmiznutých“ skrátka bola ich slovenskosť koncepčne taká slabá,

a poľských, teda z niekoľkokrát väčších národov.

že keď ju na sčítacom hárku nemali pred očami, ani na ňu nepomysleli. Dokladá to aj

Najmä v juhozápadnej Pensylvánii (zahŕňajúcej Pittsburgh) a vo dvoch ďalších

nasledujúce výrazné spomalenie poklesu zápisu (aj) slovenského pôvodu. Pri sčítaní roku

oblastiach s relatívne vysokou koncentráciou Američanov zapisujúcich si v sčítaniach aj

2010 išlo v porovnaní s rokom 1990 o pokles o 37 %, teda za desaťročie od roku 2000 do

slovenský pôvod – v územne nadväzujúcom severovýchodnom Ohiu a vo vzdialenejšej

roku 2010 len o tri percentuálne body (Bureau of the Census, 2001 a 2011), čo je zrejme už

severovýchodnej Pensylvánii – majú členov a početné odbočky dve najstaršie slovenské

reálny kvantitatívny pohyb, dosť presvedčivo pripísateľný čoraz väčšiemu generačnému

organizácie, Národný slovenský spolok (s riaditeľstvom v pittsburskej oblasti) a o niekoľko

vzďaľovaniu od masového slovenského prisťahovalectva do USA pred 1. svetovou vojnou

mesiacov mladšia Prvá katolícka slovenská jednota, ktoré spolu s Prvým katolíckym

a súvisiacemu rozrieďovaniu dávnej slovensko-americkej identity.

slovenským ženským združením (v súčasnosti najbohatší zo slovensky orientovaných

Podstatnejší je však rozdiel medzi slovenským, respektíve stredoeurópskym, rátaním

spolkových podnikov v USA), Ženskou pensylvánskou slovenskou katolíckou jednotou

národnostných menšín a postupom v USA. Stredoeurópska koncepcia menšiny operuje

a Slovenským katolíckym sokolom stáli v 80. rokoch pri začiatkoch premeny nestabilného

s predstavou najmä poľnohospodárskeho, a preto obyvateľsky pomerne stabilného, teritória

vyučovania slovenčiny na University of Pittsburgh na už pomaly štvrť storočia etablovaný

s väčšinovým používaním jazyka, obkoleseného inojazykovým prostredím. Jeho obyvatelia

trvalý slovakistický program. Všetky tieto spolkové podniky dávno podstatne zvýšili váhu

sa pritom hlásia buď len k jednej alebo len k druhej národnosti, ako napríklad Slováci (a

už od pôvodu kľúčovej zložky svojej existencie, poisťovníctva. V 21. storočí niektoré

menšinoví Srbi) v časti Vojvodiny, alebo Maďari (a menšinoví Slováci) na Žitnom ostrove.

napríklad aj prekódovali v podnikaní používané názvy na skratky (NSS Life, FCSU Life,

Sčítania ľudu v USA však registrujú aj viac ako jeden pôvod (ako to na Slovensku najnovšie

Sokol USA), ktoré zamedzujú v očiach potenciálnych nových klientov bez slovenského

navrhuje Most-Híd [Ravasz, 2013] a čomu sa naopak bránila Strana maďarskej koalície-

pôvodu predstavu, že by mohlo ísť o poisťovňu zameranú úzko národnostne, no vo všetkých

Magyar Koalíció Pártja, keď to v 90. rokoch navrhovala vláda Mikuláša Dzurindu), ak ich

je tradícia nositeľstva slovensko-americkej kultúry silná a dobročinnosť týchto poisťovní sa

človek v sčítacom hárku uvedie, čo aj významná časť Američanov robí. Celková suma

stále zameriava primárne na projekty slovensko-amerických aktivistov (popri mnohých

jednotlivých národnostných pôvodov z amerického sčítania ľudu by tak bola badateľne

iných v súčasnosti napríklad na nové umiestnenie Štefánikovej sochy v Clevelande), reagujú

vyššia ako počet všetkých obyvateľov USA. Veľká časť „amerických Slovákov“ sú teda

aj na žiadosti zo Slovenska (napríklad pri obnove niektorých šarišských drevených
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gréckokatolíckych kostolov). U Američanov, ktorí sú ich prostredníctvom poistení – čo sa

z matematiky absolvovať. Bez osobitného schvaľovania sa celouniverzitne rátajú iba kurzy

v mnohých prípadoch dedí z generácie na generáciu –, sa účinnejšie zachováva povedomie

praktického jazyka na splnenie požiadavky „cudzí jazyk“.

slovenského pôvodu, menšie percento študentov slovakistických predmetov pochádza

Katedra má síce právo na základe interného rozhodnutia vyučovať bez schválenia

z takto poistených rodín, aj keď veľa z nich už v nijakom definovateľne postkrajanskom

akýkoľvek kurz a vyžadovať ho na udelenie vlastného diplomu, čo aj principiálne robí, no aj

prostredí nevyrastalo.

keby bol kurz priamo v názve označený ako povedzme „slovenská literatúra 19. storočia“,

Kým slovakistický program v USA, pravdaže, nemá vplyv na spoločenský vývin

jeho absolvovanie by sa bez osobitného schválenia nerátalo ani ako splnenie

postkrajanského prostredia, má na svojej strane spôsob organizácie amerického

celouniverzitnej bakalárskej podmienky „cudzia kultúra“, ani ako splnenie podmienky

vysokoškolského štúdia. Američan sa hlási na vysokú školu ako takú, nie na konkrétnu

„literatúra“, ani ako „história“, hoc aj by sa podľa dohovoru na katedre pravdaže rátal na

katedru, a rozhodnutie o odbore, z ktorého chce získať diplom, môže odložiť na druhý

získanie jej bakalárskeho diplomu zo slovanských kultúr a na Minor in Slovak Studies.

a v krajnom prípade aj tretí ročník. Za takej situácie má slovakistika šance získať budúcich

Úspešná existencia slovakistického programu teda súvisí s úsilím pripraviť kurzy tak, aby

držiteľov diplomu Minor in Slovak Studies aj medzi tými, ktorí o existencii slovakistiky pri

ich aspoň jedna celouniverzitná komisia schválila ako spĺňajúce jej podmienku. Jednak

podávaní prihlášky na University of Pittsburgh nevedeli. Úlohu pri tom zohráva iný aspekt

z toho vyplýva, že tí študenti, ktorí chcú získať Minor in Slovak Studies, nepotrebujú

amerického vysokoškolského štúdia, ktorý zároveň umožňuje slovakistike mať pomerne

celouniverzitné podmienky spĺňať kurzami z iných kultúr, no ešte významnejšie je, že si

stabilný počet študentov (combined enrollment sa v 21. storočí pohyboval medzi 29 a 100 so

také kurzy zapisujú študenti z najrozličnejších odborov alebo ešte nerozhodnutí ako súčasť

strednou hodnotou čosi nad 50) bez ohľadu na ich eventuálny záujem o diplom. Hovoriac

plnenia univerzitných požiadaviek na každého budúceho absolventa. Ak sa im taký kurz

s veľkým zjednodušením, študent musí na bakalársky diplom absolvovať dovedna asi 40

páči a nevylučuje sa to s ich vlastným študijným plánom, majú sklon si s tým istým

jednosemestrálnych kurzov, pričom sa odporúča, aby z nich na kmeňovej katedre bolo 13 –

vyučujúcim zapísať ďalší alebo ďalšie kurzy. V tomto smere sa podaril rekord, keď dva

14 a rozhodne nie viac ako 20 (no katedra môže od študentov žiadať, aby na získanie jej

slovakistické kurzy (film a prisťahovalectvo) získali vďaka pozorne formulovaným

diplomu študenti absolvovali jeden alebo viacero kurzov na inej katedre, napríklad história

a doloženým žiadostiam každý po štyroch schváleniach ako vyhovujúce celouniverzitným

môže žiadať, aby si každý ich študent zapísal aspoň jeden kurz zo starej poézie na katedre

požiadavkám – „regionálna kultúra“, „história“, „literatúra“ respektíve „2. kurz z umenia“

literatúry). Pokiaľ ide o zvyšné kurzy, ktoré si študent s cieľom získať diplom musí vybrať,

a schválenie ako kurz štylistiky či akademického písania (Writing intensive course) – kým

univerzita má sériu požiadaviek (College of General Studies, 2013). Predpisuje, kurzy

takmer všetky schválené neslovakistické kurzy vyhovujú iba 1 – 2 požiadavkám (Data

s akým rozmanitým zameraním musí budúci bakalár absolvovať – od matematiky

Team, 2013). Na základe toho sa najmä na kurze o filme dozvedajú o slovenskej kultúre

a počítačov cez štylistiku a verbálnu komunikáciu po cudzie jazyky a celú sériu

študenti, z ktorých podstatná časť pred jeho začiatkom o existencii Slovenska ani poriadne

prírodovedných a humanitných predmetov. Aby na takom zozname kurz ktorejkoľvek

nevedela, nie tak že by mala akýkoľvek slovenský pôvod. Oba opakovane zaznamenávajú aj

katedry figuroval, potrebuje schválenie osobitnou univerzitnou komisiou na danú

účasť menšieho počtu zahraničných študentov, najmä z Ázie, a niekoľkokrát amerických

požiadavku, teda osobitné schválenie potrebuje napríklad aj kurz katedry matematiky, ak sa

černochov.

má rátať ako splnenie celouniverzitnej podmienky pre bakalárov, že musia jeden kurz

Jazykové kurzy majú v priemere asi tretinu študentov bez slovenského pôvodu,
čomu bezpochyby pomáha systém hodnotení jednotlivých predmetov študentmi. Organizuje
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ich samostatné oddelenie univerzity, vyučujúci dostane výsledky až po odovzdaní

informácií o kurze o filme v súčasnosti zaznamenávajú zvýšený počet návštev z počítačov

semestrálnych známok v anonymizovanej podobe a so zapracovaným počítačovým

našej univerzity, čo zrejme znamená, že informácie o ňom teraz hľadajú študenti z nižších

porovnaním s hodnoteniami všetkých kurzov na univerzite. Tak štatistické porovnania, ako

ročníkov. Internetové stránky „Slovak Studies Program“ (dovedna ich je takmer sto) tiež

aj verbálne hodnotenia umiestňujú slovakistické predmety medzi špičkové kurzy na

príležitostne získavajú študentov z blízkych univerzít s dohodami, na základe ktorých si ich

univerzite a zrejme prispeli k tomu, že vyučovanie slovakistiky na University of Pittsburgh

študenti bez dodatočných poplatkov môžu zapisovať kurzy na partnerských vysokých

dostalo roku 2011 cenu „Excellence in Teaching (Post-Secondary) Award“ (Teaching, 2012),

školách, pričom ich domovská univerzita také kredity a známky uznáva. Slovakistiku u nás

ktorú udeľuje American Association of Teachers of Slavic and East European Languages

tak navštevovali študenti z aspoň piatich iných pittsburských univerzít.

každý rok len jednému univerzitnému učiteľovi niektorého zo slovanských jazykov
v Severnej Amerike.

Slovakistický program na University of Pittsburgh sa teda opiera tak o čoraz
rozptýlenejšie postkrajanské prostredie, ako aj o svoj vlastný obsah presadzovaný

Aj vtedy, ak má slovakistický program podľa nezávislých hodnotení

v konkurenčnom prostredí univerzity. K výsledkom patrí niekoľko absolventov

konkurencieschopné predmety, keďže slovenčina a slovenská kultúra je v počte jej nositeľov

doktorandského štúdia v odboroch ako história, antropológia, politológia a postgraduálneho

na deväťdesiatom až stom mieste na svete, úsilie o študentov je nepretržitý proces. Študenti

štúdia verejných a medzinárodných záležitostí (väčšina bez slovenského pôvodu), ktorí

sa musia o ich existencii a náplni v záplave stovák iných predmetov, ktoré by si mohli

vďaka tunajšej slovakistike svoju dizertáciu zamerali na Slovensko a po skončení našli

zapísať, dozvedieť. To sa našťastie s internetom dosahuje účinnejšie ako v dávnych časoch

zamestnanie na univerzitách, výskumných ústavoch a vládnych úradoch, no podstata

letákov. Informácie na internetových stránkach „Slovak Studies Program“ (http://

programu spočíva v stovkách absolventov s diplomami z rozličných odborov, doktorátmi

www.pitt.edu/~votruba) zachytávajú denne okolo 200 náhľadov (pageloads), za október

z medicíny a ekvivalentmi inžinierskych titulov, Američanov najrozmanitejšieho pôvodu,

2013 spolu 5 926, a v súčasnosti na ne smerujú linky z 3 593 webových stránok po celom

pre ktorých sa súčasťou ich intelektuálneho rastu na univerzite stali vedomosti o slovenskom

svete. Časť návštevníkov je nevyhnutne aj z okruhu našich potenciálnych študentov a kým

jazyku a kultúre.

väčšina ich čitateľov na stránky bezpochyby príde len bežným hľadaním informácií
o Slovensku, vytvára sa tým šanca, že niektorí sa po stránkach poobzerajú a všimnú si na
nich vždy už niekoľko mesiacov pred začiatkom semestra uvedené podrobnosti (vrátane
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Resumé
Teaching Slovak Studies in Slovak-American Postcommunal Environment
The permanently-established Slovak Studies Program at the University of Pittsburgh partly
benefits from the lingering awareness of Slovak pre-World War I immigrant heritage in
south-western Pennsylvania, but its target audience is the sum total of the university’s
students. An initial incentive from several fraternals, teaching a variety of courses that meet
multiple graduation requirements, high student course evaluations, and building awareness
through the Slovak Studies Program website (http://www.pitt.edu/~votruba) are among the
contributing factors to the program’s status and continued success.
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