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ÚVODOM 

Zborník štúdií Slovenské písomníctvo v kontexte  je vedeckým 

výstupom riešiteľov projektu, ktorý podporil Pokrajinský sekretariát 

vysokého vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti Autonómnej 

pokrajiny Vojvodiny a nadväzuje na vlaňajší zborník Interdisciplinárny 

prístup k súčasným procesom v slovenskom jazyku, literatúre a vzdelávaní v 

kontexte slovensko-srbských relácií vo Vojvodine. Riešiteľmi projektu sú aj 

v tomto roku vedeckí pracovníci troch oddelení Univerzity v Novom Sade: 

Oddelenia slovakistiky a Oddelenia pedagogiky Filozofickej fakulty 

v Novom Sade a Katedry spoločenských vied Pedagogickej fakulty 

v Sombore. Zborník obsahuje päť štúdií riešiteľov projektu a šiesty 

príspevok autoriek z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, ktorých výskum sa zameriava aj na oblasti vzdelávania 

Slovákov v zahraničí. Cieľom takto koncipovaného zborníka je, podobne 

ako v minulom roku, poukázať na výsledky reflektovania súčasných 

potrieb vo vzdelávaní, literatúre, interliterárnych a interkultúrnych 

väzbách vojvodinského priestoru, ktoré spája slovenský jazyk s dôrazom 

na prepojenie jednotlivých vedných disciplín. Predkladané štúdie 

sprístupňujú tvorivé premeny v literárnej tvorbe jedného 

z najaktuálnejších prozaikov na Slovensku, podpisujúceho sa 

pseudonymom Balla, ponúkajú prehľad v koncepcii učebníc zo 

slovenského jazyka a kultúry vzhľadom na kritérium rodovej rovnosti, 

empiricky overujú hypotézu o zmenách štruktúry osobnosti bilingválnych 

respondentov z Vojvodiny vzhľadom na jazyk, ktorý používajú, podávajú 

prehľad praktických poznatkov o vojvodinskej slovenčine 

z ekolingvistického aspektu, zaoberajú sa analytickým evidovaním 

básnických prekladov, ktoré vyhotovili Slováci na území Vojvodiny na 

prelome 19. a 20. storočia. Súbor príspevkov na jednom mieste znamená 

prezentáciu diferencovanej odbornej reflexie literatúry, vzdelávania 

a jazyka, ktoré pretrvávajú v špecifickom kontexte viackultúrnej 

a multilingválnej Vojvodiny. Zborník ako celok v nadväznosti na 

minuloročné výskumy je smerodajný i v tom, ktoré oblasti budú 

predmetom výskumu v budúcnosti vzhľadom na interkultúrny kontext a 

interdisciplinárnosť. Ako vzácny príspevok tohtoročného zborníka 

prezentujeme výsledky výskumov odborníkov z Banskej Bystrice, ktoré sa 

venujú vzdelávaniu v slovenskom jazyku mimo hraníc Slovenska. 



 

 

8 

Didaktický a metodický materiál, ktorý odporúčajú na spoznávanie 

kultúry materskej krajiny Slovákom žijúcim v rôznych kultúrnych 

kontextoch, môže byť cenným príspevkom do vyučovacieho procesu 

v našom vojvodinskom priestore.    

Prvá štúdia je interpretačne zameraná na Ballove prózy 

publikované v prvých dvoch desaťročiach 21. storočia, v ktorých tento 

autor postupne inovoval svoje  postmoderné poetologické východisko 

z 90. rokov 20. storočia. V druhej štúdii sa pozornosť zameriava 

na analýzu rodovej citlivosti a rodových stereotypov v učebnici pre 1. 

ročník slovenského jazyka v Srbsku. Ďalšia publikovaná práca je 

empirického charakteru, patrí do oblasti psychológie dvojjazyčnosti a 

dáva odpoveď na otázku, či jazyk testu osobnosti bude vplývať na 

štruktúru osobnosti. Ekolingvistické aspekty slovensko-srbského 

bilingvizmu vo Vojvodine, prehľad praktických poznatkov o vojvodinskej 

slovenčine a 10  základných východísk na skúmanie ekologických 

aspektov vojvodinského slovensko-srbského bilingvizmu prezentuje 

štvrtá štúdia. Prekladmi básnickej tvorby Slovákov, ktorí sa buď narodili, 

alebo pôsobili na území dolnozemskej Vojvodiny v druhej polovici 19. 

storočia a na začiatku 20. storočia, sa zaoberá piata štúdia. Odborníčky 

z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vo svojom článku predstavujú 

didaktický a metodický materiál na podporu výučby slovenského jazyka 

a slovenských reálií pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí, vysvetľujú 

obsah a podstatu materiálu, jeho zameranie a spôsob práce s ním.  

Ďakujem recenzentom za odborné posúdenie zborníka, lektorke 

slovenského jazyka a kultúry na Oddelení slovakistiky na Filozofickej 

fakulte Univerzity v Novom Sade za poskytnuté rady v jazykovej úprave 

príspevkov, ako aj spolupracovníkom pri príprave prekladových častí, pri 

korektúre a technickej realizácii zborníka. 

Cieľom tejto publikácie je na základe analytických výskumov 

hlbšie spoznať kultúru a písomníctvo, v ktorých participujú vojvodinskí 

slovenskí dejatelia a  prispieť k  ich zveľaďovaniu.  

Marína Šimáková Speváková 

vedúca grantového projektu  



 

 

UDK 821.162.4-3.09 Balla 

Adam Svetlík 

Oddelenie slovakistiky, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade 

PREMENY BALLOVEJ PROZAICKEJ TVORBY V 21. STOROČÍ 
CHANGES IN BALLA’S 21TH CENTURY PROSE 

Abstrakt: V príspevku sa analyzuje prozaická tvorba slovenského spisovateľa 

strednej generácie Ballu. Interpretačný dôraz je na jeho prózach publikovaných 

v prvých dvoch desaťročiach 21. storočia, v ktorých tento autor postupne 

inovoval svoje postmoderné poetologické východisko, príznačné pre jeho 

tvorbu v 90. rokoch 20. storočia. Tieto zmeny však neboli rázne a radikálne a 

niektoré znaky Ballovho prozaického štýlu, akými sú predovšetkým groteskné 

deformovanie zobrazovanej skutočnosti v prozaickom texte, irónia vyúsťujúca 

najčastejšie v sarkazmus a cynizmus, ako aj pocit osamelosti a outsiderstva 

prozaického subjektu, poznačili aj jeho najnovšie poviedky a romány. To, čo 

však pribudlo v jeho prozaickej tvorbe publikovanej v druhom desaťročí 21. 

storočia, je aforistickosť a najmä satirickosť ako výraz spisovateľovho 

aktívnejšieho či angažovanejšieho postoja voči skutočnosti. 

Kľúčové slová: Balla, próza, postmoderna, groteska, irónia, satirickosť 

 

Podľa autorov monografie Hľadanie súčasnosti, v ktorej sú 

zmapované dominanté tendencie v premenách slovenskej literatúry zo 

začiatku 21. storočia, Vladimír Balla, resp. Balla, narodený v roku 1967 v 

Nových Zámkoch, je „kľúčový autor deväťdesiatych rokov“ (Passia – 

Taranenková, 2014, s. 91). Takéto lichotivé uznanie literárnej kritiky si 

Balla zaslúžil prozaickými knihami Leptokaria (1996, 2003), Outsideria 

(1997) a Gravidita (2000), ktorými sa nielen naplno napojil na hlavný 

prúd v slovenskej literatúre 90. rokov minulého storočia poznačený 

predovšetkým postmodernou poetikou, ale tieto knihy zároveň naznačili 

niektoré z možností jej inovovania či prekonávania. To znamená, že na 

rozdiel od klasikov slovenskej postmoderny, akými sú, podľa mňa, Pavel 

Vilikovský, Pavel Hrúz, Dušan Mitana a Peter Pišťanek, ktorých 

prozaická tvorba v 90. rokoch 20. storočia vrcholila, Balla sa v tomto 

období len začínal tvorivo rozbiehať a pritom i svoje pôvodné 
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postmoderné naratívne stratégie postupne modifikovať a meniť. Toto 

prvé, postmoderné obdobie v Ballovej prozaickej tvorbe kulminovalo 

prakticky v jeho druhej publikovanej knihe Outsideria (1997), iste jednej 

z najtypickejších, priam modelových postmoderných textov v slovenskej 

literatúre, v ktorej sa naplno dostali k slovu hlavné znaky postmoderny, 

akými sú predovšetkým poznávacia a tvorivá skepsa, intertextualita, 

fragmentárnosť, sebareflexívnosť, žánrová hybridizácia, prelínanie sa 

„vysokého“ a „nízkeho“, „duchovného“ a telesného“ a podobne. 

Zmeny v Ballovej poetike sa však neudiali rázne a radikálne a 

tento spisovateľ aj vo svojej tvorbe publikovanej začiatkom 21. storočia, 

teda v prozaických knihách Tichý kút (2001) a Unglik (2003a), zostal vo 

veľkej miere dôsledný sebe a svojim východiskovým postmoderným 

naratívnym postupom, témam a významom. Znamená to, že aj v tomto 

tvorivom období pokračoval v rozvíjaní a cizelovaní svojho 

rozpoznateľného ballovského prozaického výrazu, pre ktorý je podľa 

autorov vyššie uvedenej monografie najpríznačnejšia „ironická 

modifikácia skutočnosti“, postava outsidera, „neustále spochybňovanie 

sveta a reality“, využívanie „groteskného princípu v texte“, čiže 

zobrazenie „dôverne známeho sveta ako cudzieho, bizarného, 

zbaveného zmyslu až monštruózneho.“ (Passia – Taranenková, 2014, s. 

90), a všetko to je pritom poznačené poznávacou a tvorivou skepsou a 

následne odklonom od textového zobrazovania žitej skutočnosti 

smerom k využívaniu už existujúcich textov a ich druhotnej prozaickej 

(re)interpretácie.1 Ale v niektorých Ballových prózach zo začiatku 21. 

storočia, povedzme, že v náznakoch už v knihách De la Cruz (2005) a 

Cudzí (2008), neskôr výraznejšie v románe V mene otca (2011) 

odmenenom cenou Anasoft litera a v zbierke troch noviel Oko (2012), a 

potom naplno v románe Veľká láska (2015) a v zatiaľ poslednej 

publikovanej knihe, v zbierke próz Je mŕtvy (2018), poetika tohto 

spisovateľa sa (z)menila, čo je zvlášť viditeľné, ak ju analyzujeme v 

úzadí jeho „ludickou“ či „experimentálnou“ postmodernou poznačenej 

                                                             
1 „(...) všemohúci text, vložím si ťa do obálky a jedného rána si ťa podsuniem 
popod dvere! rozžijem meta život pod dozorom textu, tohto nového boha, 
predurčí mi nové cesty za novými zlyhaniami pri pokuse o prelomenie bariéry 
medzi slobodou a mnou, pri boji o seba“ (Balla, 1997, s. 13) 



Premeny Ballovej prozaickej tvorby v 21. storočí 

 

 

11 

prozaickej tvorby v 90. rokoch 20. a začiatku 21. storočia. Tieto zmeny, 

ktoré sa budem usilovať v ďalšom texte i bližšie určiť, interpretovať a 

ilustrovať, sa uskutočňovali znovu naplno v súlade so súdobými 

premenami v slovenskej, a opovážil by som sa povedať i svetovej 

literatúry, takže ich možno spolu s autormi monografie Hľadanie 

súčasnosti definovať ako (neo)realistické: „V próze nového tisícročia je 

teda v rôznych modifikáciách prítomný návrat k skutočnosti prejavujúci 

sa v najrozličnejších podobách. Pozorovať ho možno v tematizovaní 

konkrétnych životných situácií v jednotlivých prózach a vo vzťahovaní 

sa na aktuálnu realitu (autobiografickými motívmi, tematizovaním 

spoločenských tém), a to aj u autorov, ktorí vo svojej predchádzajúcej 

tvorbe zdôrazňovali simulatívne a autonómne aspekty literatúry.“ 

(Passia – Taranenková, 2014, s. 82). 

O týchto nuansovaných a postupných premenách Ballovej 

prozaickej poetiky sa zmieňuje aj literárny kritik Peter Darovec v 

recenzii Už zasa je mŕtvy. Ale to nevadí. (Darovec, 2019), kde v kontexte 

celkovej tvorby tohto spisovateľa analyzuje jeho poslednú knihu Je 

mŕtvy (2018). Hneď na začiatku svojho kritického textu Darovec kladie v 

podstate rétorickú otázku: „(...) načo po tých desiatich výrazných, 

zaujímavých, ale viac menej rovnakých knižkách vydávať ďalšiu – 

rovnako zaujímavú, ale aj rovnako rovnakú.” (Darovec, 2019). 

Samozrejme, príčiny na publikovanie a následne i čítanie Ballových próz 

podľa Darovca predsa sú a on ich vo svojej recenzii i uvádza a 

zdôvodňuje, spochybňujúc tak svoju prvotne nastolenú tézu o ich 

„rovnakosti” či o akomsi spisovateľovom „manierizme”. Hlavnú príčinu 

efektu deja vu pri čítaní Ballových próz Darovec vidí predovšetkým v 

autentickosti ako základnom princípe spisovateľovej textotvorby, takže 

podľa neho práve Ballovo „(...) hľadanie autentického, ozajstného, 

skutočného v ľudskom živote a následne aj v literatúre, by sme mohli 

označiť za základ a podstatu neomodernistického premýšľania o svete a 

písaní o ňom.” (Darovec, 2019). Otázku autentickosti, respektíve 

štylizácie v literatúre rozoberali Valér Mikula v štúdii Autentickosť a 

štylizovanosť v slovenskej literárnej tradícii (1996) a v kontexte 

interpretácie Ballových próz je podnetné najmä nazeranie tohto kritika 

na danú problematiku z perspektívy postmoderny: „Postmoderný 

hedonizmus nemusí tak znamenať iba nezmyselné hromadenie zážitkov 
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až do úplného vyčerpania, nemusí ústiť do kvantitatívneho kolapsu. 

Môže byť tiež pokusom o kvalitatívne znovuzrodenie – o zopakovanie 

zážitku v jeho znakovej podobe, o jeho znakové privolávanie (citovanie) 

alebo anticipovanie, obmieňanie alebo komentovanie, skrátka o jeho 

zmnoženie, ktoré nikdy nie je klonovaním – pokiaľ tomuto zmnožovaniu 

prisúdime etiketu umenia. V tomto pohľade umenie, na ktoré sa 

,autentická tradíciaʼ pozerá podozrievavo ako na nahrážku, je 

legitimizované ako zdroj skutočných zážitkov, a teda aj – prečo to 

nepovedať – skutočných dejov.” (Mikula, 1997, s. 144). Na druhej strane 

v texte s rovnakou tematikou pomenovanom Autentickosť ako rétorická 

figúra (Zajac, 1998) Peter Zajac obhajuje tézu, podľa ktorej nielen 

štylizácia môže byť autentická, ale aj autentickosť môže byť vlastne len 

jedným zo spôsobov štylizácie. Na takéto postoje k danej problematike 

potom reaguje i Marta Součková v zatiaľ iste najdôkladnejšej a 

najkomplexnejšej štúdii2 o Ballovej prozaickej tvorbe príznačného 

pomenovania K seba-štylizovanosti v tvorbe Ballu, keď konštatuje: 

„Autentickosť ani štylizovanosť nemožno považovať za kritérium 

kvality umeleckého diela, hoci prvý člen opozície preferovala literárna 

veda najmä v 50. rokoch 20. storočia a štylizovanosť niekedy preceňujú 

kritici, ktorí hodnotia literatúru po roku 1989.” (Součková, 2009, s. 201). 

Problém autentickosti či štylizovanosti v literatúre vyhrotený v 

Ballovej prozaickej tvorbe, no naplno prítomný napríklad aj v prózach 

Rudolfa Slobodu alebo Dušana Mitanu, ak tu uvediem len tie 

najtypickejšie príklady a najvýznamnejších slovenských spisovateľov, 

sprevádza teda zjavný paradox: na jednej strane je to uvedomovanie si 

spisovateľa, že nemôže ujsť od seba, lebo akokoľvek sa tomu vzpieral, 

odosobňoval či objektivizoval svoje písanie, ten primárny fokalizátor, 

prostredníctvom ktorého sa v texte prezentuje skutočnosť, je vždy on 

                                                             
2 O Ballovych prózach je doteraz napísaných relatívne mnoho 
literárnokritických textov, afirmatívnych, ale i výrazne kritických, ale väčšinou 
sú to kratšie recenzie a prehľadné články. Okrem uvedenej dlhšej štúdie Marty 
Součkovej, v ktorej táto kritička dôkladne interpretovala Ballovo prvé 
postmoderné tvorivé obdobie, končiace sa jeho zbierkou Cudzí (Balla, 2008), 
prozaickú tvorbu tohto spisovateľa napísanú hlavne v 90. rokoch 20. storočia 
veľmi prenikavo analyzovala i Eleonóra Krčméryová v monografii Poznámky k 
prozaickej (de)generácii (Krčméryová, 2008).  
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sám, čiže jeho stanovisko, z čoho potom vyplýva, že i východiskom 

akejkoľvek textovej transpozície skutočnosti je primárne autentická 

autorova životná skúsenosť. Na druhej strane spisovatelia sú si tiež plne 

vedomí – literárna tradícia ich o tom už dostočne presvedčila  

a postmodernisti to potom svojou tvorbou aj prakticky zdokumentovali, 

– že skutočnosť sa nedá v úplnosti a pravdivo prezentovať literárnym 

textom, čoho hlavnou príčinou je nepostačujúci či neadekvátny nástroj 

na túto činnosť – (literárny) jazyk. To prakticky znamená, že výsledok 

spisovateľovho úsilia podať autentický obraz žitej skutočnosti je vždy 

len určitá štylizácia, textová konštrukcia, pričom aj spod takto 

evokovanej skutočnosti predsa v každom prípade presvitá autorova 

„zradná“ tvár – on sám. V Ballových prózach tento zdanlivý paradox 

vidno nielen tam, kde je jeho sebaštylizácia priamo explikovaná 

jednoznačnými (auto)biografickými faktami.3 Vidno to aj vo výrazne 

fiktívnych či už fantasticko-halucinančno-surealistických a SF4 prózach 

alebo i v poviedkach, v ktorých sa spisovateľov subjekt, aspoň navonok, 

                                                             
3 Napríklad mesto Nové Zámky a jeho okolie, teda Ballovo rodisko a bydlisko, je 
najčastejším miestom odohrávania sa príbehov v prózach tohto spisovateľa. 
Pritom i hlavné postavy sú často, rovnako ako i sám spisovateľ, zamestnanci v 
štátnom úrade a sú neraz i spisovatelia. Do tohto kontextu možno zaradiť i 
relatívne frekventovanú spisovateľovu sebareferenčnosť, teda analyzovanie a 
komentovanie vlastného procesu písania a významovej konotácie textu, čo je 
výrazné najmä v Ballových prózach z 90. rokov 20. storočia. Tu patrí i 
kombinovanie, často mystifikačné, fiktívnych postáv a konkrétnych osobností 
zo slovenského literárneho sveta, akými sú napríklad Peter Maczovszký, Zoltán 
Rédey, Koloman Kertész Bagala a ďalší. 
4 Znaky žánru vedeckej fantastiky, najmä jej dystopického a kyberpunkového 
podžánru možno postrehnúť v niekoľkých Ballových prózach, najvýraznejšie 
však v poviedkach Prízrak, Neznáma hudba, Ex nihilo nil fit a Rozumné tvory zo 
zbierky Tichý kút ( 2001). Poetika tychto próz, okrem dystopického videnia 
akejsi presne nedefinovanej budúcnosti, sa vcelku neodlišuje od ostatných 
spisovateľových próz a tiež sa vyznačuje predovšetkým grotesknou 
deformáciou skutočnosti a bizarno-triviálnymi motívmi. V tomto ohľade je 
typická najmä poviedka Konšpirácia zo zbierky Unglik: „Dozvedel som sa, že v 
eseročke pri lese – v malom grafickom štúdiu – spustili, či už omylom alebo 
zámerne, program, ktorý sa transformoval na nerezidentný vírus, pôvodne 
napádajúci iba súbory s príponou EXE a SCR, ale vírus potom mutoval a teraz 
napáda všetko, nedávno za obcou roztrhal niekoľko kôz a zaútočil aj na psa a 
nezamestnaného občana, čo tie kozy brigádnicky strážil. Vírus postupne začal 
rozkladať celú dedinu na malé kmitajúce útvary.“ (Balla, 2003a, s. 24). 
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pre výrazný vekový alebo rodový rozdiel nemôže stotožňovať so 

spisovateľom, lebo aj takéto prózy môžeme predsa čítať i v 

autobiografickom kľúči, keďže v hlbších konotačných súvislostiach 

naplno odzrkadľujú typické spisovateľove pocity, myšlienky a nálady, 

slovom, jeho celkový životný svetonázor. Z tohto hľadiska aj základnú 

naratívnu stratégiu tohto spisovateľa možno spolu so Zorou Pruškovou, 

ktorá podobne označila tvorivú metódu Rudolfa Slobodu, definovať ako 

beletrizovanie vlastného denníka. Pritom som tej mienky, že práve 

Sloboda je „kľúčový“ spisovateľ v Ballovej veľkej a rozmanitej a v jeho 

prózach často rozličným spôsobom využívanej osobnej knižnici. Ballova 

poetika však s prózami Rudolfa Slobodu nesúvisí len na úrovni 

podobných naratívnych postupov, ale tento súvis sa vo veľkej miere 

prejavuje aj na tematicko-sémantickom pláne, kde tú blízkosť možno 

komprimovať do existenčného pocitu „zabitosti“, sústavne 

sprevádzajúceho prozaické subjekty oboch spisovateľov. Práve z tohto 

dôvodu i názov poslednej Ballovej knihy Je mŕtvy nedenotujem (len) v 

kontexte Barthesovho chýrečneho „zabitia“ autora, tiež nie z 

perspektívy nietzscheovskej či (post)modernistickej „zvesti“ o smrti 

boha, ale ho predovšetkým vnímam „intertextuálne“, čiže znovu najviac 

v kontexte sémantiky deprimujúco-rezignujúceho zakončenia 

Slobodovho románu Rozum: „Tie dlhé noci bez slov! Čo vymyslím pre svoj 

ďalší život? Môj stav, to už nie je ani skepsa, ani hnev, ani zúfalstvo. Je to 

priam smrť. Som mŕtva duša a som horší ako všetci zločinci sveta. Tí 

možno ospravedlňovali svoje zločiny povinnosťou, alebo túžili po 

bohatstve, ale otupenosť citov, ktoré sa mi motajú v hlave, to je smrť. Som 

zabitý človek.“ (Sloboda, 2002, s. 204). Svoj blízky, priam intímny vzťah 

k Slobodovi Balla jednoznačne preukázal už vo svojej prvej knihe 

Leptokaria výrokom: „Je takým kokotom, že niekomu daroval Slobodov 

román Narcis. Dnes by to už neurobil.“5 (Balla, 1996, s. 84). Aj v jeho 

ďalšej knihe Outsideria (Balla, 1997) nachádzame taktiež priamu alúziu 

na Slobodu: „Vstúpila Ľubica. Chcel som jej toho toľko povedať, ale mlčal 

som, zamaskovaný prikrývkou. Potichu sa vyzliekla, ľahla si: tváril som sa, 

                                                             
5 Téma, respektíve symbolika narcizmu zo Slobodovho románu Narcis, čiže 
zjavná posadnutosť sebou samým a permanentná sebaanalýza je niečo, čo 
sprevádza i celú Ballovu prozaickú tvorbu. 
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že spím. Paradox – mŕtvy predstiera spánok. V stenách sa stále hýbalo. 

Náhle bolo jasné: teraz som už dokončený: som zabitý človek Ruda 

Slobodu, zabitý možno inak, ale zabitý. Príbeh začína znovu.“ (Balla, 1997, 

s. 86 – 87). Táto nadväznosť na Rudolfa Slobodu vyvrcholila v poviedke 

Rodina zo zbierky De la Cruz (Balla, 2005), v ktorej Balla kombinuje dva 

typicko postmoderné intertextuálne postupy, akými sú travestia a mise-

en-abyme, prostredníctvom ktorých len navonok paroduje Slobodov 

pocit zabitosti, zatiaľ čo v hlbších významových rovinách mu 

jednoznačne prisudzuje východiskové miesto aj vo svojej životnej 

filozofii: „Isten bassza meg, som zabitý človek, uvedomil si váš otec, čítajúc 

Slobodovu jednoduchú knižku, lebo Slobodova zložitosť sa roztvorí iba 

pred zložitými povahami, nie pred vaším otcom, ten Slobodu vníma 

jednoducho a tak ho aj číta, zabitý človek, zabitý človek, je to o nejakom 

scenáristovi, ale hodí sa to na hocikoho, v zabitom človeku objavuje váš 

otec sám seba, svoju takmer už neriešiteľnú zabitosť.“ (Balla, 2005, s. 38). 

O autentickosti či úprimnosti existencialistického pocitu „zabitosti“ v 

Slobodovom románe najexplicitnejšie svedčí neskoršia spisovateľova 

samovražda, zatiaľ čo Balla pri riešení tejto typickej hraničnej 

existenčnej situácie zostáva len pri „teoretickom“ uvažovaní v románe 

Veľká láska: „Andrič vždy rád reagoval na Laurine zmienky o matkiných 

zmienkach o samovražde, aj keď nemal veľmi čo povedať, v tejto oblasti 

ostal iba teoretikom, hoci keď bol mladší, nebol ďaleko od praxe. Vtedy 

videl veci radikálne: šťastie je nedosiahnuteľné, načo teda žiť? Neskôr 

pochopil, že práve istota nedosiahnuteľnosti šťastia umožňuje pohodlný a 

šťastný život.“ (Balla, 2015, s. 112).  

Je však zrejmé, že rozdiely v odpovediach na otázku prečo ešte 

žiť, ak život nemá zmysel, okrem rozdielnej povahy dvoch spisovateľov 

má aj hlbšie poetologicko-filozofické východisko. Zatiaľ čo je Rudolf 

Sloboda, respektíve jeho literárna postava typický (neo)modernistický 

existencialista, ktorý má primárne aktívny postoj ku skutočnosti a 

usiluje sa realizovaťceloživotný projekt sebautvárania, Balla, respektíve 

jeho prozaická postava je už človek inej, postmodernej doby, ktorá 

svojím fundamentálnym skeptickým postojom pochybuje o možnosti 

človeka vplývať na svoju existenciu, čiže budovať jej podstatu, pričom 

sám život vníma ako absurdnú hru, v ktorej je on sám len pasívna bábka 

či marioneta v ruke neviditeľného manipulátora rozhodujúceho o jeho 
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osude: „Chodím hore-dolu, ale zrazu cítim, že mi to akosi nejde, 

napredujem ťažko a len ako bábka. Zamotávam sa do šnúr, ktorými sú zo 

stropu priebežne ovládané moje zdrevenené ruky a nohy, pohyby mojich 

viečok, mimika tváre, šnúrami je ovládaný aj nôž, zatiaľ schovaný vo 

vrecku. Riadenie je trhané, akoby sa kdesi čosi zasekávalo.“ (Balla, 2008, s. 

132). Funkciu tohto vámošovsky povedané krutého boha v poviedke 

Našepkávač z knihy Oko (Balla, 2008) spĺňa postava našepkávača, akú 

ešte skôr v zbierke Liečiteľ (Vadas, 2006) opísal i prozaik Marek Vadas.6 

Ale na rozdiel od Vadasovho afrického zlého ducha, ktorý využíva 

neobozretnosť ochranného ducha a vkráda sa človekovi do hlavy 

navádzajúc ho pritom na konanie zla, Ballova verzia našepkávača má 

svoje východisko v súčasnom technickom výdobytku, minireproduktore 

v uchu, ktorý sa neskôr v príbehu „poľudšťuje”, a spisovateľ mu 

prisudzuje funkciu neviditeľného človekovho „pokušiteľa“: „Hovoríš, že 

ani ty ma nepotrebuješ? Nevieš čo potrebuješ. Na druhej strane, to, či ma 

počuješ, alebo nie, ani to, či hovorím, alebo mlčím, predsa nie je otázkou 

tvojho rozhodnutia, Tvojej... Našepkávač na chvíľu zmĺkol, ale potom 

opovržlivým tónom dokončil: Tvojej vôle.” (Balla, 2008, s. 89). V neskoršej 

tvorbe Balla tento fatalistický pocit svojich postáv radikalizuje tým, že 

spochybní existenciu tohto nepredvídateľného demiurga v živote 

človeka a začína ho zobrazovať len ako jeho zdanie, akúsi projekciu jeho 

frustrácie a výraz jeho archetypálnej podvedomej túžby byť „Ovečkou” 

ochraňovanou a usmerňovanou starostlivým „Pastierom”: „Bojíte sa 

prázdnoty, do ktorej sa prepadáte, keď si uvedomíte, že nad vami nikoho 

niet. Ako zúfalo si želáme, aby nad nami niekto bol! Aby sa ukázalo, že celý 

ateizmus je humbug! Strach a bludy kŕčovito vydávame za cnosť, za prejav 

pokory, úcty k tradíciám, za pravé poznanie. Boh, Bach, luteránstvo, 

katolicizmus, hodnoty, láry-fáry!” (Balla, 2015, s. 8). Ballov človek si teda 

tu už nevyberá medzi slobodnou vôľou a predestináciou, lebo je už 

svojím narodením predurčený žiť vo svete chaosu a náhody: „Už neraz 

vysvitlo, že nitky vedú do prázdna. Ich konce sú len tak pohodené kdesi na 

povale. Tu dolu sa ľudia pohybujú s preduchovnenou istotou, že sú vedení 

                                                             
6 Marek Vadas, ale i Peter Maczovszký, Ivana Dobrakovová a niektorí ďalší 
spisovatelia podľa mňa spolu s Ballom naznačujú hlavný prúd tvorivých 
tendencií v slovenskej próze 21. storočia. 
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zhora, že každý ich krok riadi vyššia moc. A pritom po trámoch na povale 

pobehujú iba drobné hlodavce. V behu neraz zavadia o povrázky a taký 

primátor si potom hneď myslí, že to je signál zhora! Tak vzniká 

bohabojnosť, úcta, bázeň, strach.” (Balla, 2012, s. 93). Na rozdiel od 

Slobodovho prozaického subjektu, u ktorého rezignácia na život 

prichádza postupným uvedomením si utopickosti procesu aktívnej 

sebarealizácie, Ballov človek má už na začiatku svojho životného 

príbehu zdvihuté ruky s bielou vlajkou, lebo si je vedomý, že vzpieranie 

sa a boj proti chaosu a náhode nemá žiadny význam. Jediná jeho obrana, 

ktorá mu aj napriek tomu, že sa vzdal nádeje na zmysluplný život predsa 

umožňuje zostať aj v takto usporiadanom svete, je azyl outsiderskej 

samoty, samoizolácie a najmä maska sarkastického cynika: „Z jedného 

smetiaka sa ozvalo: Nemáš pocit absurdity? Z druhého zaznelo: Nie, nie, 

ten pocit už vyprchol. Viem, že je to chyba. Ale dá sa zvyknúť na všetko, aj 

na to, čo vyvoláva pocit absurdity. Čiže na všetko. Dá sa zvyknúť aj na 

smrť. Hlavne na cudziu.“ (Balla, 2008, s. 164). 

Ballov človek, prozaický subjekt či postava, je teda už svojím 

narodením predurčený pre rolu antihrdinu, outsidera, lúzera. 

Jednoznačne na to poukazujú už aj samotné pomenovania postáv, ktoré 

najčastejšie sugerujú nejaký jeho psychofyzický handikap, či už reálne 

existujúci alebo len projektujúci jeho frustrácie a komplexy. Sú to hlavne 

pomenovania (Debil, Človiečik, Verbálny masturbátor, Mľandrej, 

Combáľ, Pajác....), v ktorých je postava zobrazená ako hyperbolizovaná, 

deformovaná a zosmiešnená „odpudzujúca kreatúra“ (Balla, 1996, s. 83) 

či karikatúra, ktorá sa „hnusí aj muchám“ (Balla, 1996, s. 83): „Víkendový 

pajác v kancelárii pred zrkadlom objavuje svoju mľandravosť. Brucho 

prevísa nad opaskom, tvár je akoby poskladaná z tukových vankúšikov, čo 

držia dovedna iba vďaka päťdňovému strnisku. Inak je pajác vycivený, 

nožičky, ručičky ako dávno vyškrtané zápalky, nešetrne vopchaté nazad do 

škatuľky.“ (Balla, 2005, s. 26). Pocit zhnusenia a nevôle pri pohľade na 

telo, svoje, ale i cudzie, má u Ballu prvoplánovú funkciu sexuálnej 

devastácie, lebo je najčastejšie prekážkou normálneho (pohlavného) 

vzťahu medzi partnermi. Ale v hlbších významových rovinách 

pohŕdanie telom vlastne sprevádza a doplňuje ľudskú rozčarovanosť 

„škaredosťou“ a „špinavosťou“ ducha a je súčasťou celkového 

deziluzívneho pohľadu na človeka a na jeho ozajstnú nesublimovanú 
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podstatu. Naplno vedomý svojho psycho-fyzického stavu a okrajového 

miesta v spoločnosti, pritom extrémne precitlivený, mnohokrát 

sklamaný, najmä v ľúbostnom vzťahu, zo strachu z nového rozčarovania 

a zranenia, sa Ballov človek dobrovoľne odcudzuje, (samo)izoluje a 

marginalizuje. Uzaviera sa do seba, do svojej samoty („Máš tak málo 

skúsenosti! Preto si myslíš, že si schopný chápať druhého. To, čo cítiš, však 

nie je empatia, ale práve totálne nepochopenie, lebo cítiš iba svoju vlastnú 

predstavu druhého.” (Balla, 2008, s. 88)), respektíve „dvojsamelosti“ („(...) 

nepripustíš si predsa nikoho pod kožu, do svojho fascinária, radšej obratne 

uzavrieš póry, metaforicky povedané, póry duše.“ (Balla, 2005, s. 75)), 

ktorú prežíva najprv bolestne, no neskôr už ako prirodzený stav a 

bezpečný úkryt, v ktorom osamelosť už neprežíva ako nejaký 

nedostatok, ale priam životnú výhodu. Spôsobuje mu to však aj ďalej 

značné ťažkosti a komplikácie v partnerskom vzťahu, ktorému sa, 

akokoľvek sa usiloval, predsa v žiadnom prípade nemôže vyhnúť: 

„Zrejme ženy podceňoval. Nie odjakživa: kedysi sa pred nimi fyzicky  

aj metaforicky plazil ako muži na obrazoch Bruna Schulza.” (Balla, 2015, 

s. 24). Vo väčšine próz Ballova mužská postava v partnerskom vzťahu 

prejavuje pasívne a neraz i masochistické črty, pričom sklamanie, bolesť 

a poníženie vníma fatalisticky ako nevyhnutnosť produkujúcu akýsi 

postoj či pocit, ktorý je na hranici medzi fetišizujúcim zbožňovaním ženy 

a mizogýnstvom. Eleonóra Krčméryová v tom vidí následok rodovej 

„výmeny rolí”: „Z hľadiska rodových stereotypov je mužská a ženská 

úloha v prózach vymenená, Balla pripisuje ,krehkosťʼ ako tradične 

konštitutívnu súčasť ženskosti mužskému subjektu, žena vystupuje ako 

,lovkyňaʼ (...) Protagonista sa cíti byť využívaný a zneužívaný ako 

sexuálny objekt.“ (Krčméryová, 2008, s. 17).  

Obraz skutočnosti v Ballových prózach vnímaný z takejto 

komplexnej emocionálno-myšlienkovej a spoločenskej pozície a 

perspektívy prozaického subjektu sa potom nevyhnutne deformuje a 

spravidla nadobúda groteskno-absurdnú podobu. Sústavná groteskná 

deformácia skutočnosti, teda jej neprezentovateľnosť v „normálnej” či 

„realistickej”, ale v akejsi halucinačno-snovej, fantastickej a často i 

bizarno-absurdnej podobe, je jeden z hlavných znakov Ballovej poetiky, 

najmä jeho prvej, možno povedať postmodernej tvorivej fázy, 

realizujúcej sa hlavne v druhej polovici 90. rokov 20. storočia a na 
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začiatku 21. storočia. Groteska u Ballu je však dvojakej proveniencie. 

Primárne východisko má v modernistickom expresionizme, o čom 

svedčia okrem expresionistického korelatívneho vzťahu medzi 

vonkajšou skutočnosťou a vnútrom prozaického subjektu aj typicko 

expresionistické symboly, akými sú povedzme maska a marioneta a 

pocity typu osamelosť, strach, bôľ, tieseň... Expresionizmus sa do 

Ballovej tvorby iste dostal najviac prostredníctvom prozaickej tvorby 

Franza Kafku. Spoločný bod v poetikách týchto dvoch spisovateľov je, 

okrem groteskného deformovania textom zobrazenej skutočnosti, najmä 

pocit odcudzenosti, ktorý sa u Ballu spravidla realizuje a vyjadruje ako 

spoločenská marginalizácia. Do tohto kontextu tvorivých impulzov 

expresionistickej grotesky možno zaradiť aj poľského prozaika a 

výtvarníka židovského pôvodu Bruna Schulza (ktorého meno vo svojich 

prózach Balla až trikrát priamo apostrofuje), a to jednak prozaickú 

tvorbu tohto spisovateľa, ale predovšetkým jeho výtvarnú činnosť, 

konkrétne rytiny zobrazujúce groteskné sadisticko-masochistické 

výjavy, v ktorých sú muži vo väčšine prípadov v podriadenom a 

poníženom postavení vo vzťahu k dominantným ženám.  

Ballova nadväznosť na postmodernú grotesku je tiež zjavná, no 

má prakticky výlučne tragikomický efekt či význam, aký vo veľmi 

vyhranenej, priam modelovej podobe nachádzame napríklad aj v poézii 

Jána Ondruša. Práve z tohto dôvodu sa odvažujem tvrdiť, že okrem 

tvorby otca postmoderny Jorge Luisa Borgesa, potom i typických 

modernistických expresionistov, akými sú už spomínaní Franz Kafka, 

Danil Charms a Bruno Schulz a slovenských (neo)modernistických 

existencialistov Rudolfa Slobodu a Jána Johanidesa, práve v poézii Jána 

Ondruša, najmä v jeho koncepcii básnického subjektu v stave 

permanentného ohrozenia nemilosrdne útočiacou skutočnosťou, Balla 

nachádzal najviac tvorivých impulzov a inšpirácií pre svoje literárne 

videnie a následne pre zobrazenie skutočnosti. Veď napríklad už aj jeho 

často analyzovaný pojem dvojsamelosti či Die Zweisamkeit (Balla, 2002, 

s. 15) ako jeden z najčastejších existenčných pocitov či stavov v jeho 

prózach, je jednoznačne ondrušovskej proveniencie a tento básnik ho 

veľmi sugestívne evokoval vo svojom básnickom cykle Posunok s kvetom 

(Ondruš, 1996, s. 77). To, čo je však pre Ballovu grotesknú deformáciu 

skutočnosti zobrazenej prozaickým textom tiež príznačné, a čím sa 
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napríklad odlišuje od grotesky Pavla Vilikovského, ktorý vo svojej próze 

rovnako často uplaňoval takúto deformáciu skutočnosti, je absencia 

komického efektu, teda obrodzujúcej sily smiechu a telesnosti, čo je 

jeden z častých znakov grotesky tak v moderne, ako aj v postmoderne7. 

Obraz skutočnosti evokovanej Ballovými prózami teda nie je v žiadnom 

prípade dobrosrdečná karikatúra, vyvolávajúca u čitateľa úsmev a 

porozumenie pre „nedostatky”, lebo pri čítaní Ballovej grotesknej prózy, 

poznačenej síce aj prvkami vtipu a komiky, čitateľovi spravidla tŕpne 

počiatočný úsmev na tvári a postupne sa mení v munchovský úškľabok8, 

vyjadrujúci pocit znepokojenia, bezmocnosti, ohrozenosti, strachu, 

hrôzy... Je to však efekt Ballovej prózy, ktorý si tento spisovateľ ako 

tvorivé predsavzatie jednoznačne vytýčil ešte vo svojej prvej 

publikovanej knihe: „Na vyjadrenie katastrofy nech sa používa jazyk, 

ktorý je katastrofou, nie jazyk – sprostredkovateľ, ktorý by uhládzal 

nerovnosti a neumožňoval ponúknuť fakty v ,surovomʼ stave.“ (Balla, 

1996, s. 155).  

Šiesta Ballova publikovaná zbierka próz De la Cruz (2005) už 

jednoznačne signalizovala značný poetologický posun v prozaickej 

tvorbe. Počnúc touto knihou sa poetika Ballu rozčesla do dvoch súbežne 

prebiehajúcich prúdov. Na jednej strane to bola tendencia predlžovania 

prozaického výrazu uskutočňujúca sa v Ballových dlhších poviedkach, 

novelách a v románoch V mene otca (2011) a Veľká láska (2015), pre 

ktoré je príznačný viac-menej anekdotický príbeh a klasicky 

konštruovaný sujet. Súbežne s takouto tendenciou prebiehal aj 

                                                             
7 O tomto type grotesky veľmi podnetne písali povedzme Michail Bachtin a 
Wolfgang Kayser, zo slovenských literárnych kritikov najmä Ján Števček a Tibor 
Žilka. V tomto kontexte je zaujímavá zvlášť  komparatívna štúdia Petra Darovca 
Nasmešné rozmlúvanie (Darovec, 1996), v ktorej tento kritik usúvzťažňoval 
groteskné texty niektorých autorov zo starších období v slovenskej literatúre 
(Jozef Ignác Bajza, Ján Chalupka a Jonáš Záborský) s postmodernou tvorbou 
Pavla Vilikovského a to práve z hľadiska ich totožného groteskno-komického 
deformovania skutočnosti zobrazenej literárnym textom.  
8 O tomto najexplicitnejšie hovorí krátka próza Edward Munch: „Keby si každý 
mohol všetko premyslieť od začiatku, od vzniku kozmu a prvotnej singularity, 
keby mal čistý stôl a hľadal by súvislosti nezávisle od toho, čo za tisícročia otupilo 
mysle a zraky, skôr či neskôr by sa všetci museli chytiť za hlavu a z naširoko 
rozďavených úst by sa valil výkrik.“(Balla, 2018, s. 169). 
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protikladný proces skracovania, komprimovania či kondenzovania, 

niekedy však len fragmentovania prozaickeho textu, uskutočňujúci sa 

prostredníctvom minipróz, svojráznych prozaických minútok, ktoré 

možno vnímať aj ako prozaické „oddychovky“ vsunuté medzi dlhšie 

prozaické útvary. Niekedy sú to len nesujetové deskriptívne útržky 

skutočnosti, evokujúce nejaký pocit, náladu alebo myšlienku, no 

častejšie však ide o svojrázne miniúvahy o rozličných témach a 

problémoch, ktoré sú pritom realizované prostredníctvom krátkeho 

dôvtipného anekdotického príbehu, poznačeného typickými 

ballovskými postojmi – iróniou, sarkazmom, teraz však už menej i 

cynizmom. Tieto prózy sa spravidla končia gnómickou pointou, ktorá 

textu najčastejšie pridáva i aforistický charakter: „A čo dáte rodičom na 

Vianoce, kým Vianoce ešte existujú? Ja svojim nedám nič, budú mať 

pamiatku, zakaždým si spomenú, že nič nedostali, to im príde také 

najvhodnejšie, to si určite zapamätajú.” (Balla, 2018, s. 25); „Krak išiel 

domov a cestou mu napadlo, že každý by mal na skúšku zomrieť, aby zistil, 

čo si o ňom ľudia myslia.“ (tamže, s. 35); „Prichádza zaľúbená dvojica: on 

je zaľúbený do nej, ona do iného.“ (tamže, s. 145). Evidentné je, že táto 

gnómickosť a aforistickosť sa badateľne stupňuje v spisovateľovej 

neskoršej prozaickej tvorbe a vrcholí v zatiaľ jeho poslednej 

publikovanej knihe Je mŕtvy (2018), v ktorej už má dominantné 

postavenie. Takéto len navonok prekvapivé vyústenie Ballovho 

prozaického pôvodného „ludického” prozaického výrazu do typicko 

rúfusovských „poučujúcich” pozícií zrejme súvisí jednak s pribúdaním 

životnej skúsenosti tohto spisovateľa, ale iste má i kondenzujúcu 

naratívnu funkciu, čiže je určitou protiváhou silnej tendencie difúznosti 

a rozvodnenosti v jeho narácii, vyusťujúcej neraz i do hromadenia slov a 

akejsi táravosti. Takýmto rozprávačským postupom sa predovšetkým 

symbolicky vyjadruje nemožnosť nadviazania komunikácie s iným 

človekom, ale zároveň je to podľa spisovateľových slov i najúčinnejší 

prostriedok proti smrti. Na druhej strane nie náhodou táto gnómickosť 

a aforistickosť pribúda súbežne so zjavnými „(neo)realistickými” 

tendenciami v Ballovej textotvorbe, kde dominantné miesto zaberajú 

spomienky, čiže prozaické sekundárne prežívanie minulosti, čo je iste 

jeden z hlavných zdrojov životnej múdrosti. Túto premenu v naratívnej 

stratégii by sme mohli obrazne definovať, nevychádzajúc pritom z už 
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dokumentovaného autentického základu spisovateľovej textotvorby, 

ako Ballov posun od beletrizovania denníka k písaniu memoárov. 

Výrazná premena v Ballovej próze v druhom desaťročí 21. 

storočia sa udiala aj na pláne spisovateľovho postoja k zobrazovanej 

skutočnosti a manifestuje sa ako odklon od (inter)textuálnej irónie a 

paródie smerom k spoločenskej satire, pričom sarkazmus ako základný 

obranný postoj voči skutočnosti v takto pozmenenej poetike aj naďalej 

zostáva prítomný, zatiaľ čo cynizmus ako prejav znecitlivenosti a chladu 

prozaického subjektu je teraz už tlmený zreteľnými náznakmi 

spoločenskej angažovanosti, prejavujúcej sa niekedy i v takých 

nepatrných aktivitách, akou je napríklad kŕmenie susedovej mačky: 

„Namiesto o práci uvažoval o tom, prečo sa stará o susedovho kocúra, keď 

bezdomovca by do bytu nevpustil, pritom bezdomovci síce nemajú takú 

peknú srsť ako kocúr, no rozhodne nie sú vinní nejakou špeciálnou 

bezdomoveckou vinnou.“ (Balla, 2018, s. 179).  

V prvom Ballovom tvorivom období bol najväčší dôraz 

predovšetkým na individuálnych existenčných problémoch, už menej na 

ideologickej, respektíve sociálnej problematike, takže z tohto dôvodu aj 

spisovateľova priam imanentná kritickosť voči zobrazenej skutočnosti, 

prejavujúca sa najčastejšie prostredníctvom irónie a sarkazmu, len 

ojedinelo vyúsťovala do spoločenskej satiry. Sociálno-spoločenská a 

ideologická problematika sa začína výraznejšie objavovať až v Ballovej 

neskoršej tvorbe, najmä v druhom desaťročí 21. storočia, kde sa 

skutočnosť v prozaickom texte už čoraz častejšie zobrazuje v podobe 

spomienok na minulosť odohrávajúcu sa väčšinou v totalitnej 

komunistickej spoločnosti. Výrazné je to zvlášť v románe V mene otca 

(2011), kde spisovateľ prostredníctvom rodiných vzťahov, 

predovšetkým komplexného pomeru medzi otcom a synom, evokuje 

život v totalitnej spoločnosti, poznačený nielen neslobodou, ale aj 

bizarno-absurdnými situáciami. Ale kritika totalitnej komunistickej 

praxe je u Ballu spravidla v rovnováhe s kritikou nedemokratických 

dianí v demokratickej (neo)liberálnej spoločnosti. Pritom aktéri či 

nositelia týchto spoločenských deformácií sú spravidla tí istí; v totalite 

komunisti, v demokracii podnikatelia, politici a mafiáni: „Keď 

komunizmus, tak komunizmus, hovorili si po celé roky a budovali 
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komunizmus. Vyvrheľov, ktorí nechceli budovať, by medzi sebou nestrpeli. 

Keď k nim potom z hlavného mesta nečakane zavítala revolúcia a 

komunizmus padol, povedali si: keď demokracia, tak demokracia. A 

budovali demokraciu.” (Balla, 2012, s. 92). Ballova satirickosť sa však 

teraz už nezastavuje len pri totalizujúcich spoločenských zriadeniach, 

ale sa upriamuje aj na kritiku deformácií v často tabuizovanej 

náboženskej, respektíve nacionálnej oblasti: „(...) Panza si po páde 

totality automaticky našiel novú totalitu v katolíckej cirkvi, čo nie je nič 

čudné, lebo pre väčšinu ľudí sa s totalitou spája nielen strach, ale aj 

bezhraničná nádej a dôvera a istota, že všetko je a naveky bude v 

poriadku, totalitná moc nielen trestá, ale aj chráni a udržiava 

neudržateľné...” (Balla, 2015, s. 67). To je pre nacionálne nevyhraneného 

a pritom i ateisticky orientovaného spisovateľa zrejme svojrázne 

tematicko-sémantické eldorádo, takže myslím, že v budúcnosti bude 

jeho hlavným tvorivým inšpiračným zdrojom. 
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PROMENE PROZNOG STVARALAŠTVA BALLE U 21.VEKU 

Rezime 

U radu se analizira prozno stvaralštvo slovačkog pisca srednje generacije 
poznatog pod pseudonimom Balla. Najveći akcenat u radu se stavlja na 
interpretaciju njegovih proznih ostvarenja objavljenih u 21. veku, u kojima je 
ovaj pisac postupno menjao svoje primarno postmoderno ishodište, 
karakteristično za stvaralaštvo 90. godina 20. veka. Ove promene ipak nisu bile 
radikalne i oni najvažniji znaci njegovog proznog izraza, kao što su groteskna 
deformacija stvarnosti, ironija koja najčešće prelazi u sarkazam i cinizam, kao i 
permanentan osećaj samoće i autsajderstva proznog lika, ostali su i u njegovim 
najnovijim pripovetkama i romanima. Inovacije u njegovom stvaralaštvu, 
naročito u drugoj dekadi 21. veka, se ogledaju pre svega u aforističnosti i 
satiričnosti njegovih proza, što je u velikoj meri izraz piščevog aktivnijeg, 
odnosno angažovanijeg odnosa prema stvarnosti.  

Ključne reči: proza, postmoderna, groteska, ironija, satira 
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Adam Svetlík 

CHANGES IN BALLA’S 21TH CENTURY PROSE 

Summary 

The paper provides an analysis of the prose works of the contemporary 
Slovakian writer known under the pseudonym Balla. Special emphasis is placed 
in the paper on the interpretation of Balla’s prose works published in the 21th 
century, in which the author gradually changes his initially postmodern style, 
typical of the 1990s. The changes noted are not radical, however, since most of 
Balla’s common themes and techniques survive in his latest short stories and 
novels: the grotesque distortion of reality, irony which often fades into sarcasm 
and cynicism as well as his characters’ permanent sense of loneliness and of not 
belonging. The innovations in Balla’s works, especially in the second decade of 
the 21st century, are primarily reflected in the aphoristic and satirical nature of 
his prose, mirroring the writer’s more active, more engaged attitude towards 
reality. 

Key words: prose, postmodernism, grotesque, irony, satire 
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Zoroslav Spevák 

Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade 

ANALÝZA RODOVEJ CITLIVOSTI A RODOVÝCH STEREOTYPOV 

V ČÍTANKE PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM 

JAZYKOM SLOVENSKÝM V SRBSKU 
ANA LYSIS OF GENDER SENSITIVITY AND GE NDER STEREOTYPES IN REA DERS FOR THE FIRST GRADE OF PRIMARY SCHOOL WITH SLOV AK AS THE LANG UAGE OF INSTR UCTION IN SERBIA  

Abstrakt: Autor sa v práci venuje kvantitatívno-kvalitatívnej analýze Učebnice 
pre 1. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku, 
predovšetkým tých prvkov, akými sú ilustrácie, básnické a prozaické príspevky, 
ale aj tej významnej zložke učebníc, ktorú najčastejšie nazývame didakticko-
metodickým aparátom. Analýza sa týka kvantitatívnej zastúpenosti ženských a 
mužských postáv vo vizuálnej a textuálnej zložke čítaniek, prezentovania 
rodových rol, v akých vystupujú ženskí a mužskí hrdinovia v jednotlivých 
literárnych druhoch, ale aj rodovo citlivého jazyka (používanie generického 
maskulína, ženského a mužského rodu a pod.). Pozornosť upriamuje aj na 
uplatňovanie tzv. večných právd o ženách a mužoch a v súvislosti s tým si všíma 
a dokladuje mieru stereotypného prezentovania žien a mužov v dominantne 
zastúpenom patriarchálnom a konzervatívnom kultúrnom vzorci. 

Kľúčové slová: rodová citlivosť, rodové stereotypy, čítanka, ilustrácie, texty, 
odborný prístup 

 

1 Úvodné metodologické poznámky 

V našich doterajších prácach k danej problematike sme 

konštatovali (Spevák, 2018, s. 11 – 19), že analýza a výskum učebníc sú 

(aj) z uhla pohľadu rodovej citlivosti dôkladne metodologicky 

prepracované tak v Slovenskej republike, ako aj (hoci s miernym 

oneskorením) v Srbsku. V tomto výskume uplatníme skúsenosti a 

výsledky rodovo zameraných vedeckých výskumov a výstupov v oboch 

týchto krajinách, pričom metodologickú štruktúru prieskumu do určitej 

miery prispôsobíme a redukujeme zo stanoviska cieľov a úloh 

definovaných povahou a rozsahom projektu, v rámci ktorého sa náš 

výskum aktuálne realizuje. 
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 Zameriame sa prevažne na vizuálnu stránku skúmaných 

čítaniek z aspektu rodovej citlivosti, ale aj z aspektu sociálnych rol a s 

tým súvisiach rodových stereotypov (prvorado v rámci rodiny a v 

oblasti povolania), rovnako budeme pristupovať k analýze textuálnych 

zložiek (poézia, próza, detské hry, bájky, dialógy, porekadlá, príslovia, 

uspávanky, hádanky, riekanky, vyčítanky, žarty...) s cieľom 

identifikovania tak kvantitatívnych parametrov zastúpenosti ženských a 

mužských postáv, ako aj ‒ a prvorado ‒ objasnenia a interpretovania ich 

sociálnorolových pozícií a funkcií, teda kvalitatívnych a konotatívnych 

zložiek (kultúrno-historicky a spoločensky ovplyvnených) textuálnych 

príspevkov práve z pohľadu prezentovania rodových rol a rodových 

stereotypov (Jesenská, 2009). 

2 Čítanka pre 1. ročník základnej školy – rodovo zameraná 

analýza 

Čítanku pre 1. ročník základnej školy vydal Ústav pre vydávanie 

učebníc v Belehrade v roku 2017. Jej autorkou je Miluška Anušjaková-

Majerová, učiteľka na 1. stupni ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. 

Čítanku ilustroval Zoran Peškan. 

2.1 Ilustrácie  

Obálka tejto čítanky je ilustrovaná postavami detí pri hre 

(šmýkajúcimi sa po dúhe ako po tobogane), počtom sú rovnocenne 

zastúpené dievčatá (3) a chlapci (3). Z kompozičného pohľadu sa však 

nemožno vyhnúť silnému dojmu, že dominantné miesto na obálke 

zaberá práve chlapec (ten v zelenom tričku, so školskou taškou na 

chrbte). V samotnej čítanke, ktorá obsahuje 116 strán a je bohato 

ilustrovaná, sa nachádza súhrnne 149 výtvarne zobrazených detí, 

zvierat a javov. Z toho je 81 mužského rodu a 68 ženského rodu. Takáto 

nerovnováha v rodovej zastúpenosti v rámci výtvarnej zložky určite 

vyplýva predovšetkým zo zastúpenosti mužských a ženských postáv v 

literárnych textoch zaradených do čítanky. Pritom je ale otázne, koľko 

textov z celkového počtu bolo predpísaných zo strany príslušných 

školských inštitúcií či orgánov a koľko ich do čítanky mohla a skutočne 

zaradila sama zostavovateľka, teda v akej miere ona sama mohla 
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ovplyvniť štruktúru literárnych textov v čítanke práve (aj) z aspektu 

rodovej citlivosti a rodových stereotypov. 

Bez ohľadu na to musíme skonštatovať, že v čítanke jej výtvarný 

komponent uprednostňuje mužský rod pred ženským a teda nie je 

dostatočne rodovo citlivá. 

2.2 Poézia 

V analyzovanej Čítanke pre 1. ročník základnej školy je 

zahrnutých 23 básničiek. V troch z nich (s. 1, s. 25, s. 54) je reč o deťoch 

ako takých, bez bližšieho určenia rodu, kým vo dvoch (s. 5 a s. 113) sa 

stretávame s prípadmi generického maskulína, keď je mužský rod 

(mužské podstatné mená množného čísla žiaci a prváci) nadradený 

ženskému rodu a zahrňuje všetky osoby v rámci jednej skupiny (teda v 

tomto prípade aj dievčatá – žiačky a prváčky).  

Z celkového počtu 23 básničiek sa dievčenské postavy vyskytujú 

v trinástich. Z toho v siedmich básničkách sú prítomné výlučne iba 

ženské postavy a v šiestich vystupujú spolu s mužskými postavami. V 

týchto šiestich básničkách sú ženské postavy v troch prípadoch počtom 

rovnoprávne zastúpené s mužskými, v dvoch prípadoch sú v menšine a v 

jednom prípade vo väčšine. Treba podčiarknuť, že v rámci týchto 

trinástich prípadov sa iba v jednej básničke vyskytuje skutočné dievča v 

kontakte so skutočným chlapcom (s. 88), všetky ostatné básničky 

hovoria o zvieratkách, vtáčikoch, hmyze či rozličných javoch (napr. 

ročných obdobiach). Ten jeden prípad sa týka ľudovej obyčaje 

oblievačky, kde je tradične úloha dievčaťa pasívna, spočívajúca v 

očakávaní, či dievča (aktívni) mládenci – oblievači navštívia, oblejú 

vodou, eventuálne vyšibú, za čo im má byť dievčina povďačná (súvisí to 

s tradične vnímaným spoločenským statusom dievčaťa, ktoré 

malo/nemalo oblievačov) a preto ich odmení vajíčkom. V Slovenskej 

republike sa táto obyčaj (predovšetkým v urbánnych prostrediach) v 

posledných rokoch intenzívne prehodnocuje a mnohí ju tlmočia práve z 

rodového stanoviska ako pre ženy ponižujúcu a nespojiteľnú s 

konceptom súčasnej emancipovanej, rovnoprávnej ženy. Preto sa 

uvedená ľudová obyčaj v značnej miere transformuje (alebo ju ženy 

dokonca úplne odmietajú) a vytesňuje sa, zvlášť v jej drastických 
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podobách (mládenci držia vzpierajúce sa dievčatá za ruky, kým jeden z 

nich na „obeť“ vylieva za vedro ľadovej vody) do prevažne etnografickej 

polohy. 

Zaujímavé sú najmä tie básničky, v ktorých sú ženské postavy 

samostatne zastúpené (teda bez mužských postáv) a je ich, ako sme už 

uviedli, v celej čítanke sedem. V jednej z nich (s. 19) sa dievča s varechou 

a zásterou hrá na kuchárku a poúča tri ženské pred ňou sediace bábiky. 

Na s. 46 sa nachádza báseň, v ktorej sa vzdáva hold mame, ktorá nie je 

doma, keď sa, okrem iného, veľká láska k nej vyjadruje slovami, že keď 

ona nie je prítomná, dieťa sa „nemá komu umyť“ a „nemá sa komu 

najesť“, z čoho možno nepriamo odvodiť (tradičnú) rodinnú rolu mamy 

ako tej, ktorá kŕmi a dbá o osobnú hygienu detí. Ďalej na s. 55 je mama 

zobrazená, ako sa skláňa nad kolískou, potom ako uspáva dieťatko, na  

s. 88 sa hovorí o jari a príbuzných ženských menách, kde sa jar 

prirovnáva k mladuche, kým na s. 90 sa nachádza báseň, v ktorej sa tiež 

hovorí o „pani jari“ (predstavenej v podobe plavovlásky s venčekom vo 

vlasoch, v dlhých bielych šatách odhaľujúcich lýtka dievčiny). Netreba 

zvlášť dokazovať, že ide o typické patriarchálne vnímanie ženy v rámci 

jej stereotypných rodinných úloh (manželka, matka, kuchárka, tá, ktorá 

deti kŕmi, uspáva a dbá o ich hygienu či dominantne mužským kultúrno-

historickým vzorcom vybudovanú a stále uprednostňovanú predstavu o 

mladej nežnej plavovláske, ktorá prináša jar, radosť a plodnosť. 

Keď ide o básnickú zložku analyzovanej čítanky, iba v jednom 

jedinom prípade sa stretávame so ženskou postavou, ktorá narúša tento 

stereotypný pohľad na ženu a to je v básničke Jovana Jovanoviča Zmaja 

Žaba číta noviny na s. 80. Tradične usporiadaný rodinný obraz diktuje, 

aby noviny čítala „hlava rodiny“, kým, biblicky povedané, „krk rodiny“ 

niečo varí, chystá raňajky, podáva „hlave“ kávu, resp. čaj. Jedine v tejto 

básničke nachádzame ženskú postavu v netradičnej, nekonvenčnej 

rodinnej role, ide teda o jednoznačné prekonávanie rámca 
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patriarchálneho pohľadu na svet a spochybňovanie stereotypov a 

segregatívneho modelu, keď ide o sociálnu rolu žien a mužov.9 

V básničkách s výlučne mužskými postavami, ako aj v tých so 

zastúpením aj mužských aj ženských hrdinov sa stretávame s typicky 

„mužskými“ sociálnymi rolami. V novoročnom vinši na s. 23 si 

novoročné želanie vyslúžili iba typické mužské povolania (sedliak, 

pastier). V básni na s. 39 pavúčik pletie sieť (aktívna, tvorivá, staviteľská 

práca), kým lienka sa tmolí okolo, nosí vodu, chystá sa prať a čaká, kedy 

pavúk dokončí prácu, aby ona potom mohla rozvešať bielizeň na sieti, 

zatiaľ čo sa na s. 99 stretáme s dominantnou aktivitou súčasných detí – 

prácou s počítačom, kde sa ale v básničke hovorí iba o tom, že  

„z internetu všetko naučil sa Peťko“. Náhodou či nie, výtvarník túto 

nerovnováhu sčasti kompenzoval ilustráciou, ktorá nekorešponduje s 

veršami: k básničke nakreslil na obrazovke počítača dievča. 

Teda keď ide o básnické texty v Čítanke pre 1. ročník základnej 

školy, evidujeme jasnú kvantitatívnu prevahu v prospech mužského 

rodu (10 básničiek s výlučne mužskými postavami, 7 básničiek, v 

ktorých sú zastúpené výlučne ženské postavy, 19 básničiek, v ktorých sú 

prítomné (aj) mužské postavy oproti 13 básničkám, v ktorých sa 

vyskytujú (aj) ženské postavy. Popritom kvalitatívna (obsahová) analýza 

ukázala, že svojou štruktúrou a obsahom, výberom básnických textov a 

obrazom dievčaťa (ženy) a chlapca (chlapa), ktorý sprostredkuje, 

analyzovaná čítanka neuspokojuje meradlá rodovej citlivosti, ani 

neprispieva k spochybneniu a oslabeniu rodových stereotypov, keď ide 

o sociálne roly a segregatívny model tzv. „modrého“ sveta dominujúceho 

nad svetom „ružovým“.  

  

                                                             
9 O význame a zástoji srbského básnika Jovana Jovanovića Zmaja (1883-1904), 
keď ide o konštituovanie inštitúcie detstva v srbskej kultúre, v rámci toho i 
čiastočné prekonávania patriarchálneho pohľadu na miesto a rolu ženy v 
rodine a spoločnosti (ako to vyplynulo z analýzy literárnych príspevkov 
časopisu pre deti Neven (1880 – 1908) sme písali na viacerých miestach po 
srbsky. Pozrieť: Zmajev odnos prema detinjstvu. In: Spevak, Z.: Kratka istorija 
detinjstva, Novi Sad: autorsko izdanje, 2009: s. 80 – 86. 
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2.3 Próza 

V Čítanke pre 1. ročník základnej školy nachádzame súhrnne 32 

väčších prozaických textov (poviedky, ľudové rozprávky, bájky, ľudové 

hry, dialógy). Z toho sú v 11 prozaických príspevkoch prítomné iba 

mužské postavy, v troch iba ženské, v osemnástich aj mužské aj ženské 

postavy, z toho sú v piatich textoch počtom dominantné mužské 

postavy, v troch ženské postavy a v desiatich prozaických príspevkoch je 

počet ženských a mužských postáv rovnaký. V tomto druhu literárnych 

textov ženské postavy sa nachádzajú v sociálnych rolách učiteľky, 

žiačky, sestry, matky, manželky... Ženská postava ako sestra je pasívna, 

je jej do plaču (s. 18), je v ohrození, potrebuje pomoc, od brata ju aj 

dostáva (s. 48), ako matka upratuje (s. 39), varí (s. 50), strihá deťom 

nechty (s. 58), odnáša riady zo stola (s. 64), v podobe líšky stelesňuje 

prefíkanosť a zákernosť (s. 66), ako manželka je lakomá (s. 76) a ako 

dievčatko citlivá, empatická, plače (s. 94). Nepatrné odchýlky od tohto 

jasne dominujúceho stereotypu prinášajú prozaické texty na s. 39 (tu je 

prekvapivo práve dievčatko to, ktoré sa nebojí pavúka a chce si ho 

ponechať v izbe ako „kamaráta“), na s. 41 dievča sa hrá na obuvníka (čo 

je typicky mužské povolanie) a na s. 62 sa dievčatko učí skákať, čo je 

primárne chlapčenská aktivita (aj) v tejto poviedke.  

Na druhej strane mužské postavy sú v role priateľa (s. 10), 

policajta (s. 14), dedka, vnuka, brata (aktívneho nositeľa deja, ochrancu, 

vedľa pasívnej, očakávajúcej či nemotornej sestry, s. 18 a s. 48), otca, 

ktorý pracuje a zarába na živobytie (s. 74), ktorý je pozitívna postava a 

zdroj prosperity (poctivý, pracovitý), oproti lakomej manželke, ktorá je 

zdrojom nešťastia a úpadku (s. 76), ako bocian on je spravodlivý a 

tresce prefíkanú líšku (s. 66), chlapci sú hlúpi (s. 82), agresívni (s. 94), 

aktívni (s. 109). 

S určitou (nie celkom šťastnou) výnimkou sa stretáme v 

poviedke Myšiačik Miško Jozefa Pavloviča (s. 50), kde otca vidíme v role 

kuchára, ale neúspešného, synčekovi ním pripravené jedlo jednoznačne 

nechutí, rozfňuká sa a prejaví lásku k mamičke a túžbu po jej kuchárskej 

zručnosti (stotožniac ju vlastne s univerzálne platnou a jedine úspešnou 

kuchárkou). 
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Z analýzy, tiež z uvedených príkladov jednoznačne vyplýva, že aj 

v próze (podobne ako bolo preukázané v básnickej zložke) dominuje 

dichotómia „modré“ – „ružové“, že sú stereotypy tzv. mužských a tzv. 

ženských rolí v rodine a vo verejnom priestore aj v tejto čítankovej 

zložke silne podporené, že deti sú takto implicitne vedené ku 

konzervatívnemu, patriarchálnemu vnímaniu rodových kategórií a 

rodovo segregovaného modelu sveta. 

Letmý pohľad na ostatné kratšie texty v analyzovanej čítanke 

(hádanky, príslovia, porekadlá, vyčítanky, uspávanky, riekanky, žarty) 

potvrdzuje, že aj v tomto priestore dominuje mužský rod, čo iba dopĺňa 

celkový pohľad na Čítanku pre 1. ročník základnej školy ako 

nedostatočne rodovo citlivú a v podstate ako pedagogicko-literárny a 

didakticko-metodický produkt zlyhávajúci v oblasti rodových 

stereotypov. 

Celkom nakoniec upozorníme na dve zaujímavé skutočnosti. 

Prvou je tá, že v analyzovanej čítanke nachádzame takmer milimetrovú 

či miligramovú rovnováhu v počte literárnych textov autoriek (22) na 

jednej a autorov (23) na strane druhej, čo signalizuje, že rovnoprávna 

autorská zastúpenosť v rodovom zmysle ešte automaticky nezaručuje 

vysoké meradlá v aspekte rodovej citlivosti a rodových stereotypov. 

Pritom je ale v čítanke prítomná vysoká zastúpenosť ľudovej slovesnosti 

(rozprávok a bájok – slovenských, ruských, ukrajinských, hier pre deti, 

uspávaniek, vyčítaniek, prísloví a porekadiel, riekaniek, hádaniek...), čo 

je vždy meč s dvojitým ostrím: okrem toho, že majú nepochybnú 

literárnu, ale aj širšiu kultúrno-výchovnú hodnotu, súčasne sú hojným 

zdrojom konzervatívnych a vo viacerých smeroch anachrónnych 

vzorcov. 

Druhou skutočnosťou, na ktorú chceme upozorniť, je tá, že keď 

ide o tzv. didakticko-metodický aparát (rubrika Porozprávajme sa), 

autorka v nej dôsledne uplatňuje rodovo citlivý jazyk (išiel/ išla, 

učiteľka/ učiteľ, zabudol/ zabudla, pani učiteľka/ pán učiteľ, zažil/ 



Zoroslav Spevák 

 

 

34 

zažila), čo nasvedčuje istému stupňu vnútornej vybudovanosti či 

uvedomelosti v oblasti rodovo citlivého jazyka.10 

3 Na záver 

Vykonaná kvantitatívno-kvalitatívna analýza Čítanky pre  

1. ročník základnej školy preukázala nedostatočnú rovnováhu v aspekte 

rodovej citlivosti a rodových stereotypov. V celkovom výbere textov 

absentuje obraz súčasného dieťaťa a jeho v značnej miere zmeneného, 

zmodernizovaného, zdynamizovaného a globalizovaného sveta 

vzhľadom na ten lokálno-partikulárny, rurálno-patriarchálny a statický. 

Hoci dátumom nová, je to čítanka, ktorá svojím vnútorným zameraním 

na minulosť, predovšetkým z perspektívy nedostatočnej rodovej 

citlivosti a pri absencii moderného prístupu k otázke rodových 

stereotypov v ilustratívnej a obsahovo-tematickej zložke, zostala 

koncepčne zaseknutá v druhej polovici dvadsiateho storočia. Akoby sa 

za posledných 20 ‒ 30 rokov na tomto poli vôbec nič neudialo, akoby sa 

Slovensko a v menšej miere, ale predsa aj Srbsko vôbec nikam v tejto 

otázke neposunuli, alebo akoby Slováci žijúci v Srbsku neboli týmito 

modernizačnými posunmi vôbec zasiahnutí. Celkový obraz zjemňuje 

nezanedbateľné úsilie v didakticko-metodickej zložke učebnice, v ktorej 

sa dôsledne uplatňuje autorkin rodovo citlivý jazyk.  

Naším úmyslom v žiadnom prípade nie je samoúčelná tvrdá 

kritika, ešte menej útok ad hominem. Tým nástojčivejšie však chceme 

poukázať, predovšetkým smerom k príslušným menšinovým 

inštitúciám a orgánom, na základné výzvy, ktorých si musíme byť 

vedomí pri vypracovaní učebných osnov a koncipovaní učebníc zo 

slovenčiny, s uplatnením zásad modernej učebnicovej tvorby, vrátane 

rešpektovania súčasných požiadaviek, vyplývajúcich z oblasti rodovej 

citlivosti a rodových stereotypov. V tejto oblasti, samozrejme, ako aj v 

iných sférach vzdelávania a výchovy, je nutné uplatňovať najvyššie 

                                                             
10 V úvode sa však nevyvarovala použitiu generického maskulína v oslovení 
„vážení kolegovia“ (hoci v rámci textu súbežne a rovnocenne používa toto 
substantívum v ženskom a mužskom rode), ale aj tvar „milí žiaci“ a s týmto 
generickým maskulínom v úvodnom texte opakovane narába. 
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odborné meradlá a zabezpečiť odborné ošetrenie vo všetkých etapách 

prípravy a zostavovania adekvátnych učebníc, vrátane voľby textov, čo 

nie je možné bez tímovej (spolu)práce odborníkov rôznych zameraní. 

 

Pramene 

ANUŠJAKOVÁ-MAJEROVÁ, M.: Čítanka pre 1. ročník základnej školy. 

Београд: Завод за уџбенике, 2017. 116 s. 

Literatúra 

JESENSKÁ, P.: Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných 

učebniciach anglického jazyka. Banská Bystrica: Fakulta 

humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009. 162. s. 

SPEVÁK, Z.: Teoreticko-metodologické východiská výskumu rodovej 

citlivosti učebníc pre nižšie ročníky ZŠ s vyučovacím jazykom 

slovenským v Srbsku. In: Interdisciplinárny prístup k súčasným 

procesom v slovenskom jazyku, literatúre a vzdelávaní v 

kontexte slovensko-srbských relácií vo Vojvodine. Ed. M. 

Šimáková Speváková. Nový Sad: Filozofická fakulta, 2018, s. 11 – 

19. 

 

Zoroslav Spevak 

ANALIZA RODNE OSETLJIVOSTI I RODNIH STEREOTIPA U ČITANCI ZA  
1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE SA SLOVAČKIM NASTAVNIM JEZIKOM U SRBIJI 

Rezime 

U ovom radu autor analizira Čitanku za 1. razred osnovne škole sa slovačkim 
nastavnim jezikom u Srbiji sa stanovišta rodne osetljivosti i rodnih stereotipa. 
Autor je primenio kvantitativno-kvalitativnu analizu vizuelne strane čitanke 
(ilustracije), njenog literarnog aspekta (pesme, priče, bajke, dečje igre, 
poslovice, uzrečice, brojalice, uspavanke, zagonetke...), kao i onog dela čitanke, 
koji se naziva didaktičko-metodičkim aparatom. Na osnovu toga je došao do 
zaključka da je u analiziranoj čitanci rodna osetljivost nedovoljno prisutna, da 
su njoj u značajnoj meri promovišu rodni stereotipi kako u porodičnim, tako i u 
profesionalnim ulogama ženskog i muškog roda, kao i da je sam rodno osetljiv 
jezik u didaktičko-metodičkom segmentu, iako delimično prisutan, nedosledno 
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korišćen (prisustvo generičkog maskulinuma). Na osnovu toga, autor ukazuje 
na neophodnost da se ubuduće pri izradi nastavnog programa, koncipiranju 
udžbenika i izboru tekstova za udžbenike za učenike, koji u Srbiji nastavu 
pohađaju na slovačkom jeziku, pristupa sa većom odgovornošću, timski, sa 
stručnim nadzorom u svim elementima ovog procesa. Time bi se obezbedio viši 
nivo u svakom aspektu izrade udžbenika, pa i u aspektu rodne osetljivosti i 
prevladavanja rodnih stereotipa. 

Ključne reči: rodna osetljivost, rodni stereotipi, čitanka, ilustracije, tekstovi, 
stručni pristup 
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ANALYSIS OF GENDER SENSITIVITY AND GENDER STEREOTYPES IN READERS 
FOR THE FIRST GRADE OF PRIMARY SCHOOL WITH SLOVAK AS THE 

LANGUAGE OF INSTRUCTION IN SERBIA 

Summary 

In this paper, the author analyzes the reader for the first grade of elementary 
school with  Slovak as the language of instruction in Serbia from the point of 
view of gender sensitivity and gender stereotypes. A quantitative-qualitative 
analysis is carried out of the visual aspect of the reader (illustrations), its 
literary aspect (poems, stories, fairy tales, games, proverbs, sayings, counting 
rhymes, lullabies, riddles, etc.) as well as its didactic/methodical apparatus. On 
the basis of the analysis the author reaches the conclusion that in the reader 
analyzed, gender sensitivity is not promoted to a sufficient degree, i.e. that the 
reader contains gender biases and stereotypes both in the family and in the 
social and professional roles of men and women. Additionally, gender sensitive 
language, though present to a certain degree in the didactic/methodical 
segment, is used inconsistently (often by using the generic masculine). Based 
on these results, the author recommends adopting a more careful approach to 
designing future curricula, to writing course books and selecting texts for 
textbooks for children who attend school in Serbia with Slovak as the language 
of instruction. This requires greater responsibility, team work and expert 
supervision in all stages of the process but will result in high quality course 
books and will avoid producing and peddling gender role ideologies and 
stereotypes. 

Key words: gender sensitivity, gender stereotypes, reader, illustrations, texts, 
professional approach 
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SLOVENSKO-SRBSKÉ DVOJJAZYČNÉ OSOBY  

= DVE OSOBNOSTI? 
SLOVA KIAN-SERBIA N BILING UALS = TWO PERSONALITIES?  

Abstrakt: Práca je empirického charakteru a patrí do oblasti psychológie 
dvojjazyčnosti. Vo výskume sme sa snažili odpovedať na otázku, či jazyk, v 
ktorom bol test realizovaný, bude vplývať na jeho výsledky v inventári 
osobnosti. Ide o prieskum zmeny štruktúry osobnosti pod vplyvom jazyka 
testu. Ako prostriedok vo výskume bol použitý inventár osobnosti Veľkých päť 
(BFI) a dotazník o všeobecných údajoch. Test bol podaný v srbskom a v 
slovenskom jazyku v časovom rozpätí šiestich mesiacov. Respondentmi boli 
dospelé slovensko-srbské dvojjazyčné osoby (N = 100) z Vojvodiny, 
predovšetkým z Báčky. Testovaním štatistického významu rozdielov v 
aritmetických priemeroch v jednotlivých dimenziách osobnosti sme zistili, že 
uvedené rozdiely nejestvujú. Potvrdila sa nultá hypotéza o rovnakých 
výsledkoch v teste BFI podaného v dvoch jazykoch. Výsledky sme analyzovali z 
aspektu efektu prepínania kulturálnych rámcov, hypotézy o kultúrnej 
akomodácii a konceptu akulturácie. 

Kľúčové slová: dvojjazyčnosť, osobnosť, inventár BFI, akulturácia 

 

1 Úvod 

Psychológia dvojjazyčnosti sa okrem iného zaoberá skúmaním 

vplyvu dvojjazyčnosti na osobnosť. Výskumy v tejto oblasti sú 

zriedkavejšie vzhľadom na výskumy späté s vplyvom dvojjazyčnosti na 

kognitívny vývin. Najčastejšie sa snažia poskytnúť odpovede na otázku, či 

bilingvisti majú dve osobnosti, v závislosti od toho, ktorý jazyk používajú. 

Metóda výskumu sa zakladá na hľadaní štatisticky významných rozdielov 

v inventároch osobnosti vzhľadom na jazyk testu (jazyk, v ktorom bol test 

osobnosti vypracovaný). 

Dvojjazyčné osoby môžeme považovať aj za jedincov dvoch 

kultúr, lebo existuje veľká pravdepodobnosť, že používaním jazykov 
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oboch kultúr prijali aj prvky týchto kultúr. Pri použití každého jazyka 

jednotlivci aktivujú tie súbory kulturálne špecifických konceptov či 

mentálnych rámcov, ktoré v sebe obsahujú elementy kultúr daného 

jazyka. Môžeme povedať, že sa v uvedenej situácii prispôsobia 

charakteristickým kultúrnym kontextom, a to aktivovaním kultúrneho 

systému hodnôt, ktorý je príznačný pre každý z jazykov (Hong, Morris, 

Chiu, & Benet-Martínez, 2000). Musíme však zdôrazniť, že obe kultúry 

nemusia byť internalizované v rovnakej miere. 

Jeden z konceptov, ktorý môže vysvetliť adaptáciu na rôzne 

kultúrne rámce, je efekt prepínania kulturálneho rámca (Cultural Frame 

Switching effect, CFS). Prepínanie kulturálneho rámca sa vysvetľuje ako 

fenomén prechodu z jedného typu kulturálneho myslenia do druhého, 

ktorý vzniká ako výsledok nedávneho aktivovania kultúrneho prvku. 

„Dvojkultúrne“ osoby menia svoje interperatívne rámce podľa toho, ktorá 

z ich kultúr bola aktivovaná pomocou ikonických obrazov kultúry, 

symbolov, ako napr. čo je jazyk alebo skupinový stereotyp. Napríklad, v 

kros-kulturálnych výskumoch sa ukázalo, že Severoameričania 

európskeho pôvodu prejavujú emócie egocentricky, zatiaľ čo 

Severoameričania ázijského pôvodu vyjadrujú emócie príbuzensky. 

Výskumy ukázali, že sa takáto adaptácia či prepínanie 

kulturálneho rámca koná v oblastiach, akými sú osobnosť a sebaopis 

(Ross, Xun, & Wilson, 2002; Ramirez-Esparza, Gosling, Benet-Martínez, 

Potter, & Pennebaker, 2006), kognitívny štýl (Hoshino-Browne et al., 

2005), sociálne správanie sa (Briley, Morris, & Simonson, 2005), 

emocionálne skúsenosti (Perunovic, Heller, & Rafaeli, 2007). Spúšťače 

prepínania kulturálneho rámca môžu byť ikonické obrazy, jazyk či 

etnicita účastníka v komunikácii. 

Okrem efektu prepínania kulturálnych rámcov jestvuje aj 

podobný koncept pod názvom hypotéza o kultúrnej akomodácii (Cultural 

accommodation hypothesis). Hypotéza hovorí, že dvojjazyční jednotlivci 

budú odpovedať na spôsob, ktorý akomoduje kultúru spätú s jazykom 

stimulusu. Keď špecifickí bilingválni jednotlivci odpovedajú vo svojom 

materinskom jazyku, budú zároveň akomodovať kultúru (systém 

hodnôt), ktorá je spätá s kultúrou materinského jazyka. Pri odpovedaní v 
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druhom jazyku rovnakí bilingválni jednotlivci budú akomodovať kultúru 

spätú s druhým jazykom. V hypotéze o kultúrnej akomodácii sa tvrdí, že 

rozdiely v odpovediach existujú kvôli jazyku, v ktorom je výskum 

realizovaný (napríklad jazyk testu osobnosti, jazyk testu inteligencie). 

Odpovede sa budú systematicky viac podobať názorom kultúry spätej s 

daným jazykom, lebo u dvojjazyčného jednotlivca prebieha kultúrna 

akomodácia. 

Podľa Grosjeana (1994) sa zmenou jazykového kódu nekoná aj 

zmena osobnosti, ale ide o zmenu spôsobenú situáciou a kontextom, v 

ktorom sa daný jazyk používa. Teda iné výsledky v teste osobnosti 

zapríčinila zmena postojov, pocitov a správania sa. 

2 Metóda 

Cieľom výskumu bolo zistiť, či jestvujú rozdiely v odpovediach 

respondentov v inventári osobnosti BFI (Big Five Inventory) vzhľadom na 

jazyk, v ktorom vypĺňajú inventár osobnosti. Ide o výskum vplyvu 

dvojjazyčnosti na osobnosť v užšom zmysle, presnejšie o prieskum zmeny 

štruktúry osobnosti pod vplyvom jazyka testu. V širších súvislostiach 

môžeme problém výskumu pozorovať v rámci efektu prepínania 

kulturálneho rámca a hypotézy o kultúrnej akomodácii. Musíme 

zdôrazniť, že cieľom výskumu nebolo zistiť štruktúru osobnosti na 

základe modelu Veľkých päť, ale existenciu rozdielov v štruktúre 

vzhľadom na jazyk testu. 

Keďže sa výskum tohto typu koná po prvýkrát na slovensko-

srbských dvojjazyčných respondentoch v Srbsku, postavili sme nultú 

hypotézu, podľa ktorej sa skóre na jednotlivých dimenziách osobnosti 

nebude štatisticky významne rozlišovať vzhľadom na jazyk, v ktorom bol 

test realizovaný. 

Všeobecné dimenzie osobnosti sú merané inventárom osobnosti 

Veľkých päť (The Big Five Inventory; BFI: John, & Srivastava, 1999). 

Inventár obsahuje 44 tvrdení, ktoré sú krátko a jednoducho 

sformulované. Má tvar päťstupňovej Likertovej škály. Meria päť dimenzií 

osobnosti, ktoré vyplývajú z modelu Veľkých päť dimenzií osobnosti: 

Extraverzia, Neuroticizmus, Prívetivosť, Otvorenosť a Svedomitosť 
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(Goldberg, 1993). Veľkých päť dimenzií osobnosti nevzniklo z 

teoretického rámca, ale ako výsledok lexikálnej štúdie a predstavuje 

empiricky podložený fenomén. Dimenzie vznikli tak, že sa faktorovou 

analýzou skúmali vzájomné korelácie opisov ľudských vlastností, ktoré sú 

prítomné v jazyku. Dané výsledky sa opierajú hlavne o americkú a 

západoeurópsku populáciu. U nás tiež prebiehala validácia dimenzií, ako 

aj samotného inventáru osobnosti (Čolović, Smederevac i Mitrović, 2014). 

Dimenzia Neuroticizmus alebo negatívna emocionálnosť (opakom 

je emocionálna stabilita) predstavuje sklon k zažívaniu nepríjemných a 

znepokojujúcich emócií, ako aj k znepokojeniu v myšlienkach a činoch. 

Osoby s vysokým N sú náchylné mať iracionálne idey, ťažšie kontrolujú 

svoje emócie a majú slabšiu kapacitu zvládnuť stresové situácie. Naopak 

osoby s nízkym N sú stabilné a schopné čeliť stresovým situáciám bez 

panickej znepokojenosti. 

Dimenzia Extraverzia určuje počet medziľudských vzťahov, v 

ktorých sa osoba cíti príjemne. Osoby s vysokým E sú zapojené do 

vonkajšieho sveta, majú kontakty s veľkým počtom ľudí, preferujú veľké 

skupiny a majú sklony hľadať vzrušenie a zažívať pozitívne emócie. 

Osoby s nízkym E (introverti) sa cítia pohodlnejšie, keď nie sú obklopené 

veľkým počtom ľudí, sú rezervované, čo však neznamená, že sú aj 

nespoločenské, jednoducho potrebujú menej stimulácie. 

Dimenzia Otvorenosť voči skúsenosti rozlišuje kreatívne osoby od 

konvenčných, pevne na zemi stojacich ľudí. Jednotlivci s vysokým O sú 

náchylní prijímať skúsenosti, idey a postoje. Na rozdiel od osôb s nízkym 

O intenzívnejšie zažívajú aj pozitívne aj negatívne emócie. 

Osoby s vysokým skóre v dimenzii Prívetivosť sú altruistické, 

empatické, cítia potrebu pomáhať iným. Majú apriori pozitívne postoje 

voči ľuďom, veria, že ľudia sú úprimní, priateľskí a pripravení pomáhať si 

navzájom. Osoby s nízkym O stavajú osobné záujmy nad záujmy 

ostatných, podozrievajú ostatných, čo ich robí nepriateľsky naladenými 

voči iným ľuďom. 

Dimenzia Svedomitosť sa vzťahuje na počet cieľov, ktoré si osoba 

určuje, ako aj na sebakontrolu, systematickosť a vytrvalosť v realizácii 
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cieľov. Osoby s vysokým S sa zameriavajú na niekoľko cieľov, majú silnú 

sebadisciplínu, silnú vôľu, sú presné a spoľahlivé. Osoby s nízkym S majú 

taktiež viac cieľov, ale sú povrchné, nesystematické a spontánne. 

Vo výskume bol inventár BFI použitý v dvoch formách: v srbskom 

a v slovenskom jazyku. Preklad do slovenčiny urobila autorka výskumu, 

opierajúc sa o jestvujúce slovenské preklady daného dotazníka. Tí istí 

respondenti vyplnili dotazník v časovom rozpätí približne šiestich 

mesiacov, a to v októbri 2018 a v marci 2019. 

Okrem inventáru osobnosti BFI respondenti vypĺňali aj dotazník o 

všeobecných údajoch: pohlaví, veku, mieste pobytu, najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní a vzdelávacích jazykoch na jednotlivých stupňoch 

vzdelania. 

Vo výskume participovali slovensko-srbské dvojjazyčné dospelé 

osoby. Vzorka respondentov sa vyberala na základe stabilnej štruktúry 

skupiny, teda aby rovnakí respondenti boli k dispozícii v dvoch časových 

intervaloch. Boli to tri školské kolektívy: Základná škola Jána Čajaka a 

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Základná škola Jána Kollára 

v Selenči, ako aj dve triedy maturantov na gymnáziu v Báčskom Petrovci. 

Súhrnný počet respondentov je 100, čím sme v štatistickom zmysle splnili 

kritérium veľkej vzorky. Autorka výskumu si však uvedomuje nedostatky 

ako vo výbere vzorky, tak aj v počte respondentov a ďalšie podobné 

výskumy realizuje na väčšej a reprezentatívnejšej vzorke. 

V Tabuľke 1 sa uvádzajú charakteristiky vzorky podľa pohlavia a 

stupňa vzdelania. 

Tabuľka 1 

Pohlavie a stupeň vzdelania 

pohlavie vzdelanie 
muži 
ženy 
N 

41 
59 
100 

žiak strednej školy 
fakulta 
magistratúra/doktorát 

50 
46 
4 

 

Na výskume sa zúčastnil približne rovnaký počet mužov a žien. 

Boli to žiaci a učitelia strednej školy. Ide o nereprezentatívnu vzorku z 
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hľadiska stupňa vzdelania, lebo výskumu sa nezúčastnili dospelé osoby 

iba so zakončenou základnou alebo iba so zakončenou strednou školou. 

V Tabuľke 3 je prehľad vzorky z aspektu vzdelávacieho jazyka 

(slovenský, srbský, iný) na jednotlivých stupňoch vzdelania. 

Tabuľka 2 
Vzdelávací jazyk 
 predškolská 

ustanovizeň 
základná 
škola 

stredná 
škola 

vysoká 
škola 

slovenský  
srbský 
spolu 

88 
12 
100 

91 
9 
100 

89 
11 
100 

18 
32 
50 

 
Dominantný vzdelávací jazyk u respondentov bol slovenský, 

okrem respondetov na vysokej škole, ktorú väčšina z nich absolvovala v 

srbskom jazyku. 

3 Výsledky 

Na základe odpovedí respondentov v srbskom a v slovenskom 

jazyku sme pre jednotlivé dimenzie osobnosti dostali aritmetické 

priemery, ktoré uvádzame v Tabuľke 3. Skóre sa pohybuje v rámci od 1 

do 5, pričom vyššie skóre znamená výraznejšiu dimenziu osobnosti. 

Niektoré položky boli rekódované podľa kľúča na spracovanie testu. 

Tabuľka 3 
Aritmetické priemery na dimenziách osobnosti v srbskom a v slovenskom 
jazyku 

srbský jazyk slovenský jazyk 
dimenzia 
Extraverzia 
Prívetivosť 
Svedomitosť 
Neuroticizmus 
Otvorenosť 

AS 
3,39 
4,05 
3,52 
3,08 
3,59 

dimenzia 
Extraverzia 
Prívetivosť 
Svedomitosť 
Neuroticizmus 
Otvorenosť 

AS 
3,40 
3,88 
3,40 
3,03 
3,53 

 
Z tabuľky vyplýva, že v prípade realizácie testu v srbskom jazyku 

najvyššie skóre majú respondenti v dimenzii osobnosti Prívetivosť, 

nasledujú Otvorenosť, Svedomitosť, Extraverzia a na konci 
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Neuroticizmus. Poradie dimenzií sa nezmenilo ani potom, keď 

respondenti vyplnili test v slovenskom jazyku, pričom Extraverzia a 

Svedomitosť majú rovnaké skóre. 

Aby sme dostali odpoveď na základnú výskumnú otázku, či sa 

aritmetické priemery jednotlivých dimenzií osobnosti budú líšiť 

vzhľadom na jazyk realizácie testu, použili sme štatistickú techniku 

Studentov t-test pre rovnaké vzorky. Výsledky sú testované na úrovni 

významu 0,05 a nachádzajú sa v Tabuľke 4. 

Tabuľka 4 
Testovanie štatistického významu rozdielov v aritmetických priemeroch 
dimenzia AS p 

srbský j. slovenský j. 
Extraverzia 
Prívetivosť 
Svedomitosť 
Neuroticizmus 
Otvorenosť 

3,39 
4,05 
3,52 
3,08 
3,59 

3,40 
3,88 
3,40 
3,03 
3,53 

0.74 
0.60 
0,72 
0.36 
0.59 

 

Na základe štatistického testu a p hodnoty, ktorá je všade vyššia 

od hraničnej hodnoty 0,05, môžeme konštatovať, že odpovede 

respondentov sa neodlišujú vzhľadom na jazyk testu. Tým sme potvrdili 

nultú hypotézu o nejestvovaní štatisticky významných rozdielov na 

dimenziách osobnosti testu Veľkých päť vzhľadom na jazyk testu. 

5 Diskusia  

Výsledky prieskumu na vzorke slovensko-srbských dvojjazyčných 

respondentov (N = 100) ukázali, že nejestvujú štatisticky významné 

rozdiely v skóre v piatich dimenziách osobnosti podľa Modelu veľkých 

päť, ktoré boli merané inventárom osobnosti BFI. Tým bola potvrdená 

nultá hypotéza. 

Výsledky môžeme analyzovať z aspektu efektu prepínania 

kulturálneho rámca a hypotézy o kultúrnej akomodácii. Oba tieto 

koncepty predpokladajú, že dvojjazyčné osoby by mali mať 

internalizované elementy oboch kultúr, ktoré by sa mali aktivovať za 
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pomoci dvoch jazykov (Al-Amri, 2013). Tak by sa mali prejaviť a vysvetliť 

rozličné odpovede v inventári osobnosti. Dôvody, prečo sa toto 

nepotvrdilo v našom výskume, môžu byť nasledovné: 

1. internalizované sú prvky oboch kultúr, slovenskej a srbskej, 

medzi nimi nejestvujú veľké rozdiely, ktoré by pôsobili ako 

spúšťače rozdielov v dimenziách osobnosti, 

2. procesom akulturácie je vytvorený špecifický „hybrid“ slovensko-

srbskej kultúry, a preto ani nejestvuje prepínanie kulturálnych 

rámcov, 

3. u respondentov je prítomný zložitý typ dvojjazyčnosti, a nie 

koordinovaný typ, bez ohľadu na to, že respondenti sa nachádzajú 

v menšinovej situácii, 

4. vzorka je príliš malá a neuspokojuje princíp reprezentatívnosti, 

preto nebolo možné porovnávať podvzorky vzhľadom na stupeň 

vzdelania, vek, miesto pobytu, dominantný vzdelávací jazyk na 

jednotlivých stupňoch vzdelania a frekvenciu kontaktov so 

srbským jazykom a kultúrou. 

V pokračovaní uvádzame možné vysvetlenie uvedených dôvodov.  

Ad 1. Slovensko-srbské dvojjazyčné osoby sa nachádzajú v 

priamom styku so srbskou kultúrou. Preto môžeme predpokladať, že 

majú internalizované prvky srbskej kultúry. Ponúka sa však otázka, či sú 

si slovenská (slovenská vojvodinská kultúra) a srbská kultúra podobné a 

blízke v takej miere, že medzi nimi jestvujú iba minimálne rozdiely, ktoré 

nestačia na aktiváciu prepínania kulturálneho rámca a kultúrnu 

akomodáciu. Iba na základe skúseností sa nám toto vysvetlenie výsledkov 

prieskumu zdá najmenej pravdepodobné. 

Ad 2. V sociológii kultúry sa stretávame s pojmom akulturácie, 

ktorá sa najčastejšie definuje ako kultúrna zmena, ktorá je výsledkom 

kontinuálneho a priameho kontaktu medzi dvomi rozličnými kultúrami 

(Berry, & Sam, 1997). Ak sa dve rozličné kultúry nachádzajú v trvalom 

vzájomnom kontakte, aktívne vplývajú jedna na druhú. Podmienky na 

akulturáciu tvoria stály a priamy kontakt medzi dvomi kultúrami, pričom 

ako výsledok procesu akulturácie získavame novú kultúru (Trimble, 

2003). Môžeme predpokladať, že príslušníci slovenskej jazykovej 
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menšiny prešli (alebo prechádzajú) procesom akulturácie, lebo 

menšinová slovenská a väčšinová srbská kultúra sú v kontinuálnom a 

priamom styku už takmer tri storočia. Ďalej môžeme predpokladať, že 

intenzívnejší je vplyv väčšinovej kultúry na menšinovú, ako opačne. 

Výsledky výskumu preto môžeme vysvetliť procesom a rezultantou 

akulturácie (alebo transkulturácie), kde sa priamym kontaktom medzi 

dvomi kultúrami vytvorila nová slovensko-srbská kultúra. Keďže ide o 

ten istý kulturálny rámec, nedostali sme efekt prepínania kulturálneho 

rámca. 

Ad3. V koordinovanej dvojjazyčnosti predpokladáme, že osoba 

ovláda a používa tieto dva jazyky v oddelených kontextoch (Skutnab 

Kangas, 1991): jeden doma, druhý v škole alebo na pracovisku. Ako 

typický prípad koordinovanej dvojjazyčnosti sa uvádzajú práve 

príslušníci jazykových menšín, ktorí doma používajú svoj prvý jazyk, v 

škole sa učia väčšinový jazyk ako druhý jazyk, alebo väčšinový jazyk 

používajú na pracovisku. V zložitej dvojjazyčnosti sa oba jazyky používajú 

v rovnakých sociálnych kontextoch a preto sa neprejavujú efekty vplyvu 

dvojjazyčnosti na osobnosť. Takže z tohto aspektu naši respondenti majú 

zložitý typ dvojjazyčnosti, aj keď by sme na základe skúsenosti skôr 

predpokladali, že pôjde o koordinovaný typ bilingvizmu. Respondenti 

patria do jazykovej menšiny, doma používajú slovenský jazyk vo väčšine 

prípadov, dominantný vzdelávací jazyk bol slovenský a na pracovisku 

dominantne používajú tiež slovenský jazyk. Srbský jazyk sa väčšina z nich 

učila a učí ako druhý jazyk, ale sú s ním v kontakte cez mnohé neformálne 

a neinštitucionálne sféry života. 

Ad 4. Ako už bolo povedané, vzorka N = 100 sa nachádza na dolnej 

hranici veľkých vzoriek. V prípade nášho výskumu pozostávala väčšinou z 

obyvateľov, ktorí žijú na území Báčky, okrem menšieho počtu žiakov z 

iných obcí. V nej sme nemali dospelé osoby iba so základnou alebo iba so 

strednou školou (nepočítajúc žiakov záverečného ročníka strednej školy). 

Polovica respondentov patrí do špecifickej skupiny, ktorú tvoria osvetoví 

pracovníci na slovenských školách. Z uvedeného môžeme konštatovať, že 

vzorka nie je dostatočne reprezentatívna z aspektu vzdelania, miesta 

pobytu a tiež ju nebolo možné porovnať vzhľadom na vek respondentov 

(príliš malá vzorka). Okrem toho nebolo možné overiť rozdiely v skóre 
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jednotlivých dimenzií osobnosti vzhľadom na vzdelanie, miesto pobytu, 

vzdelávací jazyk a frekvenciu kontaktov so srbským jazykom a kultúrou. 

Ak sa podobné výskumy budú konať aj v budúcnosti, odporúča sa vyhnúť 

týmto problémom a nástrahám.  

Nesmieme však zabudnúť, že v takomto type výskumu subjekty 

musia byť k dispozícii v dvoch časových intervaloch a musia byť 

motivované poskytnúť relevantné odpovede v inventári osobnosti. Preto 

sú najvhodnejšie skupiny so stabilnou štruktúrou, akými sú školské a 

pracovné kolektívy, triedy, prípadne členovia rôznych spolkov a združení. 

V každom prípade ide o náročný výskum z hľadiska práce v teréne. 

Možno by elektronické podanie testu bolo výhodnejším spôsobom na 

získanie väčšej vzorky a tiež (z hľadiska realizácie výskumu) aj 

ekonomickejším (z aspektu času a prostriedkov). 

6 Záver 

 V rámci výskumov slovensko-srbskej dvojjazyčnosti vo 

Vojvodine z pohľadu psychológie sa doteraz neskúmal vplyv 

dvojjazyčnosti na štruktúru osobnosti. Väčšina výskumov sa zaoberala 

dvojjazyčnosťou z aspektu vývinovej psychológie, a to vplyvom 

dvojjazyčnosti na kognitívny vývin (metalingvistické schopnosti, školský 

prospech), ako aj zmenou vyučovacieho jazyka a postojmi voči svojmu a 

inému jazyku (Šimonji, 1997; Šimonji Černak, 2006; Šimonji Černak, 

2012; Šimoniová Černáková, 2013). 

 V našom výskume sme si chceli overiť, či sa skóre na inventári 

osobnosti BFI bude rozlišovať vzhľadom na jazyk, v ktorom bol test 

predložený. Predmet a problém výskumu sme umiestnili do širšieho 

rámca konceptov efektu prepínania kulturálneho rámca a hypotézy o 

kultúrnej akomodácii. Výsledky ukázali, že nejestvujú rozdiely v 

dimenziách osobnosti meraných testom BFI. Nepotvrdil sa efekt zmeny 

kulturálneho rámca a kultúrna akomodácia. Tieto výsledky však musíme 

posudzovať s istými výhradami, lebo vzorka respondentov bola na dolnej 

hranici veľkých vzoriek a preto sa nemohli urobiť dodatočné štatistické 

testy. Ako vhodný koncept na vysvetlenie výsledkov bol pojem 

akulturácie (transkulturácie) vypožičaný z oblasti sociológie kultúry. 

Procesom akulturácie môžeme vysvetliť formovanie špecifickej 
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„hybridnej“ kultúry našich respondentov na základe kontinuálneho a 

priameho styku slovenskej a srbskej kultúry. 

V budúcich podobných výskumoch je potrebné získať väčšiu a 

reprezentatívnejšiu vzorku slovensko-srbských dvojjazyčných 

respondentov, aby sa mohli vykonať dodatočné previerky a širšie 

generalizácie a uzávery. 
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Ruženka Šimonji Černak 

SLOVAČKO- SRPSKE DVOJEZIČNE OSOBE= DVE LIČNOSTI? 

Rezime 

Rad je empirijskog karaktera i spada u oblast psihologije dvojezičnosti. U 
istraživanju smo pokušali odgovoriti na pitanje da li će jezik testa ličnosti 
uticati na strukturu ličnosti. Kao instrument u istraživanju korišćen je inventar 
ličnosti Velikih pet (BFI) i upitnik o opštim podacima. Test je dat u srpskom i 
slovačkom jeziku u vremenskom razmaku od šest meseci. Ispitanici su bili 
odrasle slovačko-srpske dvojezične osobe (N= 100) iz Vojvodine, najviše iz 
Bačke. Testiranjem statističke značajnosti razlika između aritmetičkih sredina 
na pojedinim dimenzijama ličnosti utvrdili smo da ne postoje navedene razlike. 
Potvrđena je nulta hipoteza o istim rezultatima na testu BFI datog u dva jezika. 
Rezultati su analizirani iz aspekta efekta prebacivanja kulturalnih obrazaca, 
hipoteze o kulturnoj akomodaciji i koncepta akulturacije. 

Ključne reči: dvojezičnost, ličnost, inventar BFI, akulturacija 

 

Ruženka Šimoniová-Černáková 

SLOVAKIAN-SERBIAN BILINGUALS = TWO PERSONALITIES? 

Summary 

The paper reports on an empirical research in the domain of psychology of 
bilingualism. The research question addressed was whether the language of a 
personality test would influence the personality structure of bilingual 
respondents. The Big Five inventory (BFI) of personality traits and a 
questionnaire about general data were used as instruments in this research. 
The test was administered in Serbian and Slovakian, with an interval of six 
months. The respondents were adult Slovakian-Serbian bilinguals from 
Vojvodina, mostly Báčka. The analysis of individual dimensions of personality 
showed no differences depending on the language in which the test was 
administered, thereby confirming the initial hypothesis that the language of the 
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test would not affect the answers provided by the respondents. The results of 
the research were analysed from the perspective of the effect of switching 
cultural frames, the hypothesis of cultural accommodation and the concept of 
acculturation. 

Key words: bilingualism, personality, BFI inventory, acculturation 
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EKOLINGVISTICKÉ ASPEKTY SLOVENSKO-SRBSKÉHO 

BILINGVIZMU VO VOJVODINE  

(Praktické východiská) 
ECOLINGUISTIC ASPECTS OF SLOVAK-SERBIA N BILINGUALISM IN VOJVODINA (PR ACTICAL ASPECTS) 

Abstrakt: Práca nadväzuje na prácu Ekolingvistické aspekty slovensko-srbského 
bilingvizmu vo Vojvodine (teoretické východiská), v ktorej sa uvádzajú 
základné definície, princípy jazykovej ekológie a ekolingvistiky. Vojvodinskú 
slovenčinu z ekolingvistickej perspektívy skúmali a skúmajú Mária Myjavcová, 
Miroslav Dudok, Dalibor Sokolović a Zuzana Týrová. V tomto príspevku 
podávame prehľad praktických poznatkov o vojvodinskej slovenčine, čiže 10 
základných východísk na skúmanie ekologických aspektov slovensko-srbského 
bilingvizmu vo Vojvodine. Táto práca, podobne ako aj iné ekolingvistické 
výskumy, má za cieľ opísať a interpretovať jazykové javy, ktoré vznikli v 
procese interakcie jazyka so svojím prirodzeným okolím. Zároveň tu 
navrhujeme aj konkrétne aktivity na udržanie a revitalizáciu slovenčiny vo 
Vojvodine.  

Kľúčové slová: slovenčina, srbčina, Vojvodina, menšinový jazyk, ekolingvistika, 
bilingvizmus 

 

1 Úvodné poznámky 

V tejto štúdii budeme skúmať vojvodinskú slovenčinu z 

ekolingvistického hľadiska, resp. z hľadiska lingvistickej ekológie. 

Ekolingvistické témy sa v posledných rokoch stali medzi lingvistami 

veľmi populárnymi. O teoretických základoch tejto novej lingvistickej 

disciplíny, ktorá sa konštituovala zo spolupráce jazykovedy a 

humanitných a prírodných vied, sme už písali (porov. Týrová, 2018). 

Lingvisti si začali uvedomovať úlohy, ktoré hrajú jazyky vo vzťahu k 

hovoriacim, ktorí ich používajú, ku komunikačným komunitám a k 

životnému prostrediu, a to zmenilo ich chápanie jazyka. Ekolingvistický 

pohľad na jazyk, vychádzajúci zo štúdia interakcie medzi vojvodinskou 

slovenčinou a jej okolím, čiže spoločnosťou, ktorá ho používa, 
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prekračuje tradičný systémovo-štruktúrny postup skúmania jazyka, a 

zároveň odpovedá na celý rad otázok, s ktorými fungovanie jazyka 

súvisí. V nadväznosti na Haugenovo vymedzenie ekolingvistiky v známej 

štúdii An Ecology of Language  (1972) aj my sa v tejto štúdii pokúsime 

odpovedať na jeho desať základných otázok, resp. ekolingvistických téz. 

2 Desať Haugenových ekolingvistických téz 

Podľa Einara Haugena jazykovú ekológiu definujeme ako: „ (...) 

the study of interaction between any given language and its 

environment“  (Haugen, 1972, s. 325). Ekolingvistika je jazykovedná 

disciplína skúmajúca vzťah jazyka k jeho okoliu, pričom pod pojmom 

okolie chápeme spoločnosť, v ktorej jazyk funguje. Pre jazyk sú 

príznačné veľké rozdiely a na jeho pochopenie je potrebné študovať 

jazykové variety v kontexte ich prostredia. Postupne vysvetlíme 

vojvodinskú slovenčinu z ekolingvistického hľadiska.  

2.1 Klasifikačné zaradenie jazyka, vzťah jazyka k ostatným 

jazykom  

Odpoveď na otázku o klasifikácii jazykov nám ponúka historická 

a deskriptívna lingvistika. Keď určujeme postavenie menšinového 

jazyka (akým je vojvodinská slovenčina) v súvislosti s genetickou a 

typologickou klasifikáciou, obyčajne sa zameriavame na príslušnosť k 

určitej jazykovej rodine alebo skupine, ďalej podľa toho, či je to 

zmiešaný, prirodzený, umelý alebo mŕtvy jazyk, atď.  

Hlavným kritériom klasifikácie jazyka z genetického hľadiska je 

jeho formálny charakter. Podobnosť jazykov patriacich do tej istej 

genealogickej triedy je určená spoločným pôvodom ich príslušných 

foriem, predovšetkým fonologickým a morfologickým. V rámci 

indoeurópskej jazykovej rodiny, ktorá zahŕňa väčšinu európskych 

jazykov, sa rozlišuje niekoľko jazykových skupín: indická, slovanská, 

iránska, germánska atď. Jazyky slovanskej skupiny podľa tradičného 

rozdelenia (Piper, 2003, s. 68) sú: východoslovanské (ruština, 

bieloruština, ukrajinčina), južnoslovanské (staroslovienčina, 

srbčina/chorvátčina, slovinčina, macedónčina, bulharčina), 
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západoslovanské (polabčina, poľština, lužická srbčina čeština a 

slovenčina), ako aj slovanské spisovné mikrojazyky (rusínčina a iné). 

Jazyk vojvodinských Slovákov sa vyvíjal v podmienkach 

odlúčenia od materskej krajiny (geografická a politická sféra). Z 

genealogického hľadiska je vojvodinská slovenčina súčasťou slovenčiny 

na Slovensku, a ako uvádza Dudok, je to pluricentrický jazyk (2002,  

s. 42). Slovenčina je indoeurópsky jazyk a patrí k západoslovanským 

jazykom, ktorý je zo štruktúrneho hľadiska syntetický flektívny jazyk 

(gramatické významy sa vyjadrujú tvarmi, ktorými sa vyjadruje viac 

gramatických kategórií, napr. rod, číslo, pád). Z hľadiska syntaktickej 

typológie v slovenčine je voľný slovosled, ktorý závisí od aktuálneho 

vetného členenia podľa konkrétnej komunikačnej situácie. Slovenčina je 

nominatívno-akuzatívny jazyk – medzi podmetom vo funkcii činiteľa 

deja a predmetom vo funkcii paciensa existuje silná korešpondencia. Pre 

slovenčinu sú typické aktívne vety. Keďže je to živý jazyk, v súčasnosti 

preberá niektoré prvky z iných jazykov, napr. deflektivizačné tendencie 

(neprechýlené priezviská). 

2.2 Používatelia jazyka 

Podľa druhej Haugenovej tézy je potrebné určiť, kto sú 

používatelia jazyka. Potrebné je začleniť používateľov jazyka do 

miestnych, triednych, náboženských alebo iných relevantných skupín, 

čiže zatriediť napr. zo sociologického alebo národnostného hľadiska. Na 

to nám slúži lingvistická demografia, ktorá klasifikuje používateľov 

podľa lokality, tried, náboženstva a iných dôležitých skupín. Z tohto 

pohľadu je slovenčina na Slovensku i vo Vojvodine v prostredí 

diferencovaného jazykového spoločenstva z hľadiska sociálneho, 

teritoriálneho, psychologického i etnického. Na Slovensku popri 

Slovákoch (ako majoritnej jazykovej skupiny) žijú aj príslušníci menšín 

(Maďari, Rómovia, Česi, Rusíni, Ukrajinci, Nemci, Chorváti...). Vo 

Vojvodine je situácia podobná, ibaže Slováci sú v pozícii minoritnej 

jazykovej skupiny žijúci v spoločenstve majoritných Srbov a iných 

minoritných skupín (Maďari, Rusíni, Rumuni, Rómovia, Chorváti...) 
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2.3 Domény používania jazyka  

Tretia Haugenova téza skúma dominantné sféry používania 

jazyka, čiže v akých komunikačných sférach sa jazyk používa (štátna 

správa, školstvo, literatúra...). Na toto odpovedá sociolingvistika, lebo je 

potrebné zistiť, či je v určitých sférach používanie jazyka obmedzené 

alebo neobmedzené a čo vplýva na obmedzenie používania jazyka v 

jednotlivých sférach.  

Vojvodinská slovenčina sa používa vo všetkých komunikačných 

sférach. Je jazykom vedy, kultúry, administratívy a komunikačným 

prostriedkom v osobných komunikačných situáciách (porov. Dudok, 

2006, 2008, 2017; Sokolović 2014; Týrová, 2016). Ako zisťujeme, je to: 

„Najživotaschopnejšia slovenská enklávna i diasporálna slovenčina, 

rozvíjajúca sa ako diverzifikovaný jazyk s pluricentrickými 

charakteristikami v rámci verejných komunikačných sfér a 

interpersonálnej komunikácie a s výrazným citom pre diglosiu; úplne 

rozvinutá školská sieť od predškolských ustanovizní po vysokoškolské 

vzdelanie, členitá vydavateľská sieť, verejnoprávna a súkromná sieť 

rozhlasových a televíznych vysielaní regionálneho (vojvodinského) a 

miestneho charakteru, čulá divadelná ochotnícka a profesionálna 

činnosť (jediné slovenské profesionálne divadlo za hranicami 

Slovenska), vybudovaná vedeckovýskumná infraštruktúra zameraná na 

jazykovo-etnické parametre atď., vo Vojvodine zrovnoprávnený jazyk 

verejnej komunikácie.“ (Dudok, 2006, s. 12). Právo na používanie 

menšinového jazyka (aj vojvodinskej slovenčiny) je zakotvené v ústave. 

To sú ustanovenia týkajúce sa úradného používania jazykov a písem 

národnostných menšín zaznamenané v Zákone o ochrane práv a slobôd 

národnostných menšín z roku 2002 ako i v Zákone o úradnom používaní 

jazykov a písem (Službeni glasnik RS číslo 45/91, 53/93, 67/93 a 

48/94),  spravujúcich úradné používanie jazykov a písem (porov. 

Týrová, 2017, s. 181 – 192). Podľa toho všetkého slovenčina sa používa 

ako jazyk administratívy (je jedným z úradných jazykov vo Vojvodine), 

jazyk kultúry (existuje celá sieť kultúrnych inštitúcií, kde sa používa 

slovenčina, akými sú Slovenské vojvodinské divadlo, Ústav pre kultúru 

vojvodinských Slovákov, Múzeum vojvodinských Slovákov a celý rad 

ochotníckych divadiel, spolkov, združení). Slovenčina je aj jazykom, v 
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ktorom sa slovenská menšina môže vzdelávať. Sú tu materské a 

základné školy, gymnáziá a stredné školy, vysokoškolské ustanovizne s 

vyučovacím jazykom slovenským. O aktuálnom spoločenskom dianí vo 

Vojvodine pohotovo a vecne informujú po slovensky aj médiá (redakcie 

v slovenskej reči v pokrajinskej televízii a v rozhlase, printové 

týždenníky, mesačníky, lokálne informačné prostriedky...). Slovenčina 

ako úradný jazyk je prítomná aj na úradných tabuliach inštitúcií vo 

Vojvodine, o čom bol urobený aj výskum (Tirova, 2010, s. 797 – 801).  

2.4 Ktoré ďalšie jazyky nositelia daného jazyka používajú? 

Podľa štvrtej Haugenovej tézy otázku tzv. konkurenčných 

jazykov rozšírime o kontaktné jazyky, čiže o jazyky, s ktorými sa 

slovenské jazykové spoločenstvo pri používaní svojho jazyka dostáva do 

kontaktu. To sú napr. konkurenčné jazyky (vo Vojvodine u príslušníkov 

slovenskej menšiny materinský jazyk – slovenčina a jazyk prostredia – 

srbčina) alebo aj iné kontaktné jazyky (napr. v minulosti maďarčina, 

nemčina, kým dnes je to dominantná angličtina). Haugenov názor je, že 

sa touto otázkou zaoberá dialingvistika, ktorá určuje stupeň bilingvizmu 

a stupeň prelínania sa jazykov. Je to tiež úlohou sociolingvistiky, pričom 

treba brať do úvahy aj dôvody používania jednotlivých jazykov u 

bilingvistov. Vo výskumoch bilingvizmu sme zistili, že podľa 

komunikačnej potreby slovenskí bilingvisti striedavo používajú 

slovenčinu a srbčinu (Týrová, 2016), pričom slovenčinu používajú 

prevažne v súkromnej komunikácii a na úradoch je dominantná srbčina. 

Vyučovanie závisí od možností. V rurálnych slovenských osadách s 

väčšinovým slovenským obyvateľstvom je vyučovanie detí prevažne v 

slovenčine, kým v urbánnych prostrediach dominuje srbčina. Keď 

hovoríme o kontaktoch vojvodinskej slovenčiny s inými jazykmi, 

môžeme konštatovať, že má intrateritoriálny kontakt (najmä s 

väčšinovým srbským jazykom, ale aj s jazykmi iných národných 

menšín). Kontaktom slovenčiny a srbčiny sa celý život zaoberala a ešte 

stále zaoberá Mária Myjavcová (1996, 2001, 2006, 2015). Okrem toho 

vojvodinská slovenčina má aj extrateritoriálny kontakt, čiže je v 

kontakte s cudzími jazykmi (dnes je to angličtina, v minulosti viac 

ruština, francúzština, resp. nemčina). 
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Vojvodinská hovorová slovenčina preberá veľa srbských prvkov, 

lebo je tu závažnejší vzťah slovenčiny a srbčiny. Tzv. malý jazyk je tu vo 

vzťahu k relatívne veľkému, kde zvyčajne víťazí veľký jazyk. Najmä 

častým kontaktom s majoritným jazykom slovenský jazyk prebral veľa 

lexikálnych prvkov zo srbčiny, ktoré sa ťažko odstraňujú a sú 

neodmysliteľnou súčasťou hovorenej podoby jazyka (napr. drugarica sa 

použije namiesto kamarátka, uplatnica namiesto poukážka...). Z 

morfologického hľadiska sa chyby vyskytujú napr. v nesprávnom 

zaradení do rodu, ako príklad môžeme uviesť lexému gymnázija.  

Podobne bolo tomu i v minulosti, keď nemčina v kontakte s 

vojvodinskou slovenčinou mala počas Rakúsko-Uhorska na slovenčinu 

intrateritoriálny vplyv, a z nemčiny sa prebrali do slovenčiny mnohé 

prvky v terminologickej oblasti (remeslá). V súčasnosti je 

extrateritoriálny vplyv nemčiny na slovenčinu malý. Najväčší 

extrateritoriálny vplyv má, samozrejme, angličtina. Keď ide o vplyv 

angličtiny na slovenčinu, na Slovensku a aj vo Vojvodine je podobná 

situácia, pričom do vojvodinskej slovenčiny tieto prvky občas prenikajú 

prostredníctvom majoritného srbského jazyka.  

2.5 Interné variety jazyka 

Haugen má v tomto prípade na mysli to, aké interné 

(vnútrojazykové) variety má jazyk. Na toto odpovedá dialektológia, 

ktorá zisťuje, či existuje len spisovná podoba alebo aj nárečia, a rozlišuje 

regionálne, sociálne a kontaktné variety jazyka.  

Slovenčina je vnútorne bohato diferencovaná, lebo okrem 

spisovnej variety existujú aj teritoriálne nárečia, čiže dialekty. Na 

Slovensku ich v súčasnosti nemožno pokladať za podstatný 

dynamizujúci faktor, a okrem teritoriálnych nárečí existujú aj sociálne 

nárečia, čiže sociolekty, ktoré v súčasnosti možno zaradiť k 

dynamizujúcim faktorom. Vo Vojvodine je situácia iná. Dialekty sa 

používajú v plnom rozsahu, ba dokonca preberajú často i funkciu 

spisovnej slovenčiny, o čom hovorí i vyššie uvedená lingvistka Mária 

Myjavcová. Nárečovú podobu vojvodinskej slovenčiny často počuť i v 

školách, čiže tam, kde by podľa pravidla mala byť zastúpená spisovná 

slovenčina. Podľa výskumov považujú vojvodinskí Slováci spisovnú 
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slovenčinu (Sokolović 2014; Týrová 2016) za cudzí jazykový prvok aj 

napriek tomu, že si uvedomujú význam jej zachovania pre potreby v 

úradnej komunikácii. 

2.6 Charakter písomnej tradície 

Aký je charakter písomnej tradície vojvodinskej slovenčiny? To 

je oblasť, ktorú skúma filológia, čiže štúdium písaných textov a ich 

vzťahu k reči.  

Písomná tradícia vo všeobecnosti je dlhá. Môžeme povedať, že 

slovenčina na Slovensku a slovenčina vo Vojvodine boli na začiatku 

jeden celok. Až po roku 1918 (rozpad Rakúsko-Uhorska) môžeme 

hovoriť o rozličných vývinových tendenciách týchto dvoch podôb 

slovenčiny a o jej pluricentrickom vývine. Vedecká spisba v spisovnej 

slovenčine je však kratšia, ale je bohatá a ešte stále aktuálna aj na území 

Vojvodiny. Najvýznamnejší je prelomový rok 1919, keď bola založená 

tlačiareň Kultúra, kde boli tlačené všetky časopisy a knihy.  

2.7 Stupeň štandardizácie, unifikácie a kodifikácie jazyka 

Podľa siedmej Haugenovej tézy zisťujeme, aký je stupeň 

štandardizácie, t. j. unifikácie a kodifikácie písomnej formy jazyka. Toto 

je oblasť tradičných gramatikov a lexikografov, preskriptívnej 

lingvistiky. Sem podľa nášho náhľadu zaraďujeme aj otázku jazykovej 

kultúry, ktorú chápeme ako uvedomelú schopnosť či kompetenciu 

používateľov jazyka uplatňovať kodifikáciu jazyka v jazykovej praxi.  

Slovenčina prešla viacerými kodifikáciami, v súčasnosti je to 

jazyk kodifikovaný, podlieha predovšetkým kultivovaniu a menším 

úpravám, ktoré sa snažia zohľadniť aj potreby používateľov (napr. 

zaraďovanie prevzatých slov do slovníkov). Vojvodinská slovenčina sa 

riadi pravidlami spisovnej slovenčiny na Slovensku, ale sú v nej 

evidentné aj špecifiká odzrkadľujúce situáciu menšinového 

spoločenstva v inojazykovom prostredí.  
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2.8 Aká je inštitucionálna podpora jazyka 

Ôsma téza nám hovorí o tom, akú inštitucionálnu podporu jazyk 

získal, čiže podporu vládnych, vzdelávacích alebo súkromných 

organizácií. Ide o podporu regulovať/unifikovať jeho podobu a 

propagovať ho. Tu Haugen navrhuje, aby sa takýto spôsob výskumu 

nazval glotopolitika. Na Slovensku je slovenčina inštitucionálne 

podporovaná Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra, ako aj ústavnými 

zákonmi, ktoré sa týkajú jazykovej politiky. Vojvodinská slovenčina, ako 

sme už povedali, nemá konkrétnu inštitúciu zaoberajúcu sa 

normovaním spisovnej vojvodinskej slovenčiny. Vzhľadom na špecifiká 

zamestnanci Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade 

rozoberajú problematické otázky spisovnej slovenčiny. V rámci 

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny je aj Komisia pre 

úradné používanie slovenčiny, ktorá by sa mala zaoberať aj 

problematickými otázkami vojvodinskej slovenčiny. Veľmi často sa 

takýmito otázkami zaoberá aj prekladateľská služba v rámci 

Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (najmä keď ide o preklady zákonov, 

úradné názvy inštitúcií, obcí). Z uvedeného, ako aj z tézy o doménach 

používania slovenčiny (2.3), kde sme uviedli aj zákony podporujúce 

používanie slovenčiny vo Vojvodine, možno uzavrieť, že tento jazyk má 

dobré podklady na široké uplatnenie a používanie. Na príslušníkoch 

menšiny je, či toto právo využijú alebo nie.  

2.9 Vzťah používateľov jazyka k danému jazyku 

Haugenova deviata téza skúma vzťah používateľov jazyka k 

danému jazyku, čo skúma etnolingvistika. V tomto vzťahu sa prejavujú 

osobná sféra a status používateľa, vedúce k osobnej identite, ako aj 

jazykové vedomie v danom národnom spoločenstve. V tomto prípade 

vlastne skúmame osobný postoj používateľov k vlastnému jazyku, aká je 

ich osobná identifikácia, aký je ich záujem o jazyk. Práve intimitu a 

status, skúmané v tejto téze, považuje Haugen za základné 

ekolingvistické opisy jazyka. To sú prvky jazyka prítomné všade vo 

svete. Z ekolingvistických výskumov (Sokolović, 2014) a výskumov 

slovensko-srbského bilingvizmu vo Vojvodine (Týrová, 2016) možno 

uzavrieť, že Slováci vo Vojvodine majú pozitívny vzťah k materinskému 
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jazyku. Používajú ho najmä v súkromnej komunikácii, ale keďže majú aj 

dobrý inštitucionálny základ a zákonom chránené práva na úradné 

používanie tohto menšinového jazyka, možno hovoriť o dobrom základe 

na zachovanie slovenčiny v týchto priestoroch, ak migračné pohyby, 

ktoré sú v posledných rokoch veľmi intenzívne, nenaberú ešte väčšie 

rozmery.  

2.10 Ekolingvistické aspekty slovenčiny vo Vojvodine – 

zhrnutie všetkých deviatich oblastí podľa Haugena  

Status súčasnej slovenčiny vo Vojvodine sa napokon pokúsime 

zhrnúť v typológii jazyka z pohľadu ekolingvistiky, čiže kde sa súčasná 

vojvodinská slovenčina nachádza a kam smeruje. Ide o status jazyka v 

typológii ekologickej klasifikácie.  

Podľa týchto Haugenových téz lingvista Dalibor Sokolović 

vypracoval svoju dizertačnú prácu O manjinskim slovenskim jezicima iz 

perspektive ekologije jezika na primeru lužičkih Srba i vojvođanskih 

Slovaka  (Sokolović, 2014), v ktorej skúmal vojvodinskú slovenčinu a 

lužickú srbčinu a navrhol aj niektoré revitalizujúce aspekty. Podľa 

Sokolovića (2014, s. 166) a podľa klasifikácie ohrozených jazykov 

UNESCO slovenčinu vo Vojvodine možno zaradiť do druhej kategórie 

(potenciálne ohrozený jazyk). 

Zuzana Týrová vo svojej dizertačnej práci o slovensko-srbskom 

bilingvizme a jazykovej situácii vojvodinských Slovákov, okrajovo 

skúmajúc ekolingvistické aspekty tohto problému, uzatvára túto otázku 

takto: „Kým budú mať Slováci z Vojvodiny v skúmanom priestore k 

slovenskému jazyku a kultúrnym tradíciám vzťah, budú ich, i keď často 

podvedome, ale skutočne chápať ako hodnoty. Kým budú pre nich 

praktickým nástrojom profitu (v najvšeobecnejšom chápaní), budú ich 

využívať a tak udržiavať, tradovať, prípadne rozvíjať.“ (Týrová, 2016, s. 

180).  

5 Záver 

Keď ide o vojvodinskú slovenčinu, z vyššie uvedených 

ekolingvistických princípov a uvedomenia si jazyka ako ekologického 
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faktu sme prišli k niekoľkým uzáverom. Ako Miroslav Dudok konštatuje, 

keď ide o intenzitu a rozsah enklávneho jazyka (Dudok, 2008, s. 150), 

slovenčinu vo Vojvodine možno porovnať iba so slovenčinou v Česku s 

tým, že sa vojvodinské enklávne spoločenstvo vyvíjalo mimo územia 

Slovenska vyše 270 rokov, resp. najintenzívnejšie od roku 1918. Stav, 

perspektívy a problémy tohto jazyka, ktoré odrážajú súčasný stav našej 

spoločnosti a zmýšľanie samotných používateľov jazyka, nám nastoľujú 

aj problematiku vlastných lingvoekologických defektov a iné dominanty 

a priority jazykového ohrozenia v našom kontexte. Slovenčinu vo 

Vojvodine Myjavcová zaraďuje medzi ohrozené jazyky: „Pri čo len 

trochu reálnom pozeraní na stav našej slovenčiny, tobôž slovenčiny v 

našom bežnom dorozumievaní, optimizmus v súvislosti s jej 

budúcnosťou sa stáva veru pojmom veľmi diskutabilným“ (Myjavcová, 

2006, s. 194). 

Definícia skúmaného jazyka z ekolingvistického hľadiska je 

podľa Dudka iná: „Slovenčinu vo Vojvodine v takomto svetle netreba 

vnímať ako jazyk v ohrození, ale ako jazyk v špecifických vývinových 

podmienkach, pri ktorom platí univerzálna preventívnolingvistická 

stratégia: používateľom tohto jazyka treba ponechať nadobudnutý 

široký komunikačný priestor a príležitosti pre interpersonálne a verejné 

používanie jazyka.“ (Dudok, 2017, s. 299). K podobným záverom dospeli 

vo svojich prácach aj Sokolović (2014) a Týrová (2016), keď tvrdia, že 

síce vojvodinská slovenčina je ohrozená, ale situácia zatiaľ nie je 

alarmujúca.  

Na základe praktických výskumov a skúmaní slovenčiny vo 

Vojvodine usudzujeme, že by bolo potrebné podniknúť niečo v oblasti 

zachovania, preventívy a udržania tohto jazyka, aby bola vojvodinská 

slovenčina aj naďalej životaschopná a v tomto multilingválnom 

prostredí udržateľná. Miroslav Dudok má práce z okruhu tém z oblasti 

preventívnej lingvistiky (porov. najmä 1996, 2008, 2013) a podľa neho 

by v rámci ekolingvistiky bolo vhodnejšie budovanie konceptu 

starostlivosti o jazyk (vojvodinskú slovenčinu) a prepojenie 

ekolingvistiky s preventívnou lingvistikou (Dudok, 2008). Ako sme z 

uvedeného výskumu zistili, vojvodinská slovenčina má dobré právne a 

inštitucionálne základy na obstátie. Je tiež dôležité vytvárať lepšie 
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ekonomické podmienky, ktoré by spomalili emigráciu mladých, ako aj 

motivovať členov slovenskej menšiny na používanie a využívanie 

možností na uplatnenie materinského jazyka. Vo viacerých prácach 

(Sokolović 2014; Týrová 2016) sa zdôrazňuje sila angažovanosti 

samotných členov komunity pri rôznych iniciatívach (vzdelávacích, 

finančných, kultúrnych...), pri vytváraní rovnováhy a používaní jazyka v 

každodennom živote, ako aj jeho prechode na ďalšiu generáciu. Toto je 

faktor, ktorý nesmieme stratiť zo zreteľa pri plánovaní akejkoľvek 

činnosti súvisiacej s pokusmi o zachovanie alebo oživenie ohrozeného 

jazyka.  
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Zuzana Tirova 

EKOLINGVISTIČKI ASPEKTI SLOVAČKO-SRPSKE DVOJEZIČNOSTI U VOJVODINI 
(PRAKTIČNI ASPEKTI) 

Rezime 

Rad nadovezuje na prošlogodišnju studiju Ekolingvistički aspekati slovačko-
srpske dvojezičnosti u Vojvodini (teoretski ishodi), gde se navode osnovne 
definicije, principi lingvističke ekologije i eko-lingvistike. Marija Mijavcova, 
Miroslav Dudok, Dalibor Sokolović i Zuzana Tirova istraživali su slovački jezik u 
Vojvodini iz ekološke perspektive. U ovom radu daje se pregled praktičnih 
saznanja o slovačkom jeziku u Vojvodini, odnosno osnovnih 10 principa za 
istraživanje ekoloških aspekata slovačko-srpske dvojezičnosti u Vojvodini. Ovaj 
rad, kao i druga ekološka istraživanja, ima za cilj da opiše i interpretira jezičke 
pojave nastale u procesu interakcije jezika sa prirodnim okruženjem. 
Istovremeno se tu predlažu i konkretne aktivnosti za održavanje i revitalizaciju 
slovačkog jezika u Vojvodini. 

Ključne reči: slovački jezik, srpski jezik, Vojvodina, manjinski jezik, 
ekolingvistika, dvojezičnost 
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ECOLINGUISTIC ASPECTS OF SLOVAK-SERBIAN BILINGUALISM IN VOJVODINA 
(PRACTICAL ASPECTS) 

Summary 

The paper builds on last year's study into the Ecolinguistic Aspects of Slovak-
Serbian Bilingualism in Vojvodina (theoretical outcomes), which outlined the 
basic principles of linguistic ecology and ecolinguistics. The Slovak language in 
Vojvodina has been studied from an ecological perspective by Marija Mijavcova, 
Miroslav Dudok, Dalibor Sokolović and Zuzana Tyrova. This paper gives an 
overview of the practical knowledge gained about the Slovak language in 
Vojvodina, i.e. the ten basic principles for exploring the ecological aspects of 
Slovak-Serbian bilingualism in Vojvodina. This study, as well as other ecological 
research, aims to describe and interpret linguistic phenomena which occur as a 
result of language interacting with the natural environment. In addition to this, 
the author proposes concrete activities aimed at maintaining and revitalizing 
the Slovak language in Vojvodina. 

Keywords: Slovak language, Serbian language, Vojvodina, minority language, 
ecolinguistics, bilingualism 
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SLOVÁCI NA ÚZEMÍ VOJVODINY AKO PREKLADATELIA POÉZIE 

V DRUHEJ POLOVICI 19. A NA ZAČIATKU 20. STOROČIA 
VOJV ODINIA N SLOVAKS A S TRANSLAT ORS OF POETRY IN THE LATE 19TH A ND EARLY 20TH CENTURY  

Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na preklady básnickej tvorby Slovákov, 
ktorí sa buď narodili, alebo pôsobili na území dolnozemskej Vojvodiny v druhej 
polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia. Podklady na vypracovanie 
štúdie sme čerpali v bibliografiách, knižných a časopisecky vydaných štúdiách o 
recepcii slovenskej či srbskej literatúry v srbskom a slovenskom kontexte. 
Cieľom štúdie je zhrnúť existujúce poznatky, doplniť ich údajmi a komentármi 
k jednotlivým prekladom a poskytnúť ich v zjednotenej podobe. Pozícia na 
Dolnej zemi a jej interliterárne umiestnenie umožnila väčšine prekladateľov 
dobré ovládanie slovenského a srbochorvátskeho jazyka. Vo vymedzenom 
období zaznamenávame menej prekladov poézie, pričom slovenskí dejatelia vo 
Vojvodine prekladali väčšinou do slovenského jazyka a len ojedinele aj do 
srbčiny. 

Kľúčové slová: preklad, recepcia, poézia, Slováci na území Vojvodiny 

 

1 Úvodom 

V príspevku spracúvame preklady básnickej tvorby, ktoré 

vyhotovili Slováci narodení alebo pôsobiaci na území dolnozemskej 

Vojvodiny od polovice 19. storočia a začiatkom 20. storočia. 

Interliterárna pozícia dolnozemských dejateľov v prostredí na pomedzí 

kultúr umožňovala väčšine z týchto tvorcov dobré ovládanie 

prinajmenej dvoch jazykov (slovenského a srbského, resp. 

srbochorvátskeho) a realizovanie prekladov v dvoch smeroch: do 

slovenského a do srbského jazyka. V predchádzajúcej štúdii o 

teoretických východiskách analýzy prekladu (Šimáková Speváková, 

2018) sme sa zamerali na prekladateľskú koncepciu Dionýza Ďurišina, 

ako aj na teoreticko-analytické štúdie Michala Harpáňa o preklade u 

vojvodinských Slovákov v kontexte recepcie prekladu bilingválnych a 

biliterárnych autorov do srbčiny, uviedli sme aj najznámejšie štúdie 
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venované prekladateľskej problematike v doméne teórie a praxe 

prekladu, ktorých autormi sú vojvodinskí Slováci. Východiskami tejto 

štúdie o vojvodinských autoroch ako prekladateľoch poézie budú 

predovšetkým bibliografie, potom knižné a časopisecky vydané štúdie o 

recepcii slovenskej či srbskej literatúry v srbskom a slovenskom 

kontexte. 

Preklady vojvodinských Slovákov do srbčiny evidujeme na 

pozadí prieskumov srbskej tlače v 19. storočí, ktoré vykonal Michal 

Harpáň, ako aj na základe evidencie prekladov poézie v databáze 

COBISS. V prípade evidovania prekladov do slovenčiny vychádzame 

predovšetkým z bibliografických prameňov dobovej tlače, v ktorej 

publikovali Slováci žijúci v južnom Uhorsku (prevažne v Slovenských 

pohľadoch, Národných novinách), ďalej z prieskumov publikačnej 

činnosti slovenských vojvodinských autorov v Slovenských pohľadoch 

Michala Harpáňa (2017), článkov o kultúrnej a prekladateľskej činnosti 

rodiny Mičátkovcov Jozefa Valihoru, ako aj z publikácií venovaných 

prekladom z južnoslovanských jazykov Jána Jankoviča. Cieľom štúdie je 

na jednom mieste zhrnúť poznatky o básnických prekladoch a na 

základe selektovaných príkladov poukázať na základné vlastnosti a typy 

prekladov daného obdobia. V tejto štúdii nekomentujeme všetky 

básnické preklady zverejnené v periodikách vymedzeného obdobia, lebo 

si takáto činnosť žiada najprv siahodlhú excerpciu materiálu, jeho 

triedenie a usúvzťažňovanie a komentovanie, čo presahuje rámec jednej 

štúdie. 

Príspevok si nenárokuje na uzavretosť, prezentuje časť 

výskumu, ktorý sa bude naďalej rozširovať a dopĺňať. V našej práci sme 

sa rozhodli pre metódu evidencie prekladateľkých mien, pri ktorých 

zaznamenáme ich preklady poézie, recepčný ohlas na tieto preklady na 

základe príslušných zdrojov, ako aj vlastné komentáre. Východisková 

publikácia v modelovaní príspevku bude Slovník prekladateľov s 

bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny 

Jána Jankoviča (2005) (ďalej v texte Slovník prekladateľov, 2005). Mená 

autorov budeme uvádzať podľa chronológie publikovania samotných 

prekladov, nie abecedne. Dané heslá sa v budúcnosti budú môcť doplniť 
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excerpovanými údajmi z periodík, údajmi o prekladoch prozaických a 

iných textov daných autorov a ďalšími komentármi.  

2 Slovenskí prekladatelia poézie pôsobiaci na území 

Vojvodiny v druhej polovici 19. storočia a na začiatku  

20. storočia 

Záznamy o prvých prekladoch slovenskej poézie do srbčiny 

nachádzame v štúdiách Michala Harpáňa o recepcii slovenskej literatúry 

v srbských časopisoch 19. storočia. Michal Harpáň preštudoval 

publikácie Podunavka, Peštansko-budimska skoroteča, Bačka vila, 

Sedmica, Danica, Javor, Zimzelen, Mlada Srbadija, Matica, Stražilovo, 

Brankovo kolo, Letopis Matice srpske, Srpski narodni list.11 Recepcia 

slovenskej literatúry v daných časopisoch zahrnovala mená autorov, 

kontext voľby diela na preklad a komentáre jednotlivých prekladových 

textov. Zatiaľ nedisponujeme štúdiami, v ktorých sa evidujú slovenskí 

autori a texty v srbských periodikách v 20. storočí (okrem výskumu 

Letopisu Matice srbskej Michala Harpáňa, ktorý zachytáva aj časť 20. 

storočia). Podklady na prieskum prekladov poézie do slovenčiny 

čerpáme z bibliografických zdrojov (pramene uvádzame na konci 

štúdie), kníh Jána Jankoviča, medzi ktorými sú Slovník prekladateľov 

(2005), monografia Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (1839 – 1914) a 

Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. (do roku 1938) (1997), štúdie 

Životné osudy a prekladateľská zanietenosť Vladimíra Mičátka Jozefa 

Valihoru (2009) a štúdie o slovenských vojvodinských autoroch v 

Slovenských pohľadoch Michala Harpáňa (2017). Na základe uvedených 

zdrojov a literatúry evidujeme prekladateľov, ktorí sa venovali prekladu 

básnických textov na konci 19. a na začiatku 20. storočia: 

banskobystrického učiteľa pôsobiaceho na území Vojvodiny Daniela 

Bothára, Karla Miloslava Lehotského – učiteľa pôsobiaceho na Dolnej 

zemi, dolnozemského prozaika, básnika, prekladateľa Leopolda 

Branislava Abaffyho, padinského rodáka, doktora právnych vied a 

spisovateľa Jozefa Holúbeka, Jozefa Podhradského, evanjelického 

kňaza a profesora na niekoľkých gymnáziách v Srbsku, Vladimíra 

                                                             
11 Údaje o týchto publikáciách uverejňujeme v zozname literatúry. 
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Mičátka, učiteľa v Kysáči a jedného z najproduktívnejších prekladateľov 

srbskej literatúry do slovenčiny na prelome storočí, jeho sestru Eržiku 

Mičátkovú, učiteľku a kultúrnu dejateľku z Kysáča a Oľgu Textorisovú, 

učiteľku pôsobiacu v Starej Pazove.  

Medzi prvými prekladateľmi veršových útvarov na území 

dnešnej Vojvodiny evidujeme Daniela Bothára (1856 – 1929). Bothár 

bol jedným z početných Slovákov, ktorý v druhej polovici 19. storočia 

prišli z Hornej zeme do južných krajov a pobudli tu určitý čas (niektorí 

zostali natrvalo). Pochádzal z Banskej Bystrice, študoval gréčtinu a 

latinčinu v Budapešti a vo Viedni a v roku 1881 sa stal profesorom 

gymnázia v Belej Crkve, v roku 1882 sa presťahoval do Nového Sadu, 

kde pôsobil ako riaditeľ obchodníckej školy do roku 1886. Po tomto 

roku odišiel ďalej do Oberschützenu a potom do Šoprone. Počas 

krátkeho obdobia pôsobenia v Novom Sade sa Bothár zapojil do 

literárneho života. V srbskom časopise Stražilovo publikoval rozsiahly 

článok o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom Svetozar Vajanski slovački 

književnik (Svetozár Vajanský slovenský literát), ktorý vyšiel v šiestich 

pokračovaniach v roku 1886. Na ilustráciu Vajanského vyznávania 

panslavistickej orientácie Bothár používal citáty Vajanského veršov, 

ktoré prekladal do srbčiny. Ako prvú si zvolil báseň Polárna pieseň, 

pričom uvádzal tak originálne verše, ako aj vlastný preklad do 

srbochorvátčiny (uvádzal iba posledné dva verše tretej strofy, piatu a 

poslednú šiestu strofu). O Bothárovom preklade sa zmienil Michal 

Harpáň ako o prevažne doslovnom „ale bez väčších chýb a rýmovaný. 

Nikde nie je naznačené, že citované básne preložil niekto iný (napríklad 

známy alebo priateľ Vajanského, Milan Savić), takže Bothára musíme 

pozorovať aj ako prekladateľa poézie zo slovenčiny.“ (Харпањ, 1987,  

s. 127). Harpáň v pokračovaní uvádza aj ilustráciu tohto prekladu, 

pričom zátvorka v origináli znázorňuje, že v publikovanej verzii bol 

uvedený verš vypustený:  

 

„Slavské slovo zvučí na severe   „Reč slovenska na severu bruje, 

mená dáva polárnemu svetu;  ime daje polarnome svetu, 

do neznámych končín rúbe dvere, u neznane kraje pute snuje, 

(Nieto hraníc víťaznému letu:)  ne zna kraja u pobednom letu... 
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A ty, synko, čo pod Tatrou stojíš A ti, sinko, što pod Tatrom stojiš 

ty se o to svoje slovo bojíš?!!“  to zar za svoj jezik da se bojiš?!“ 

 

Pri uvedenom preklade si všímame aj zmenu v treťom verši „do 

neznámych končín rúbe dvere,“ na „neznane kraje pute snuje.“ Ide o 

funkčnú výmenu syntagmy „rúbe dvere“ na „pute snuje“ s cieľom 

zachovať rým s prvým veršom: „Reč slovenska na severu bruje“. Táto 

zmena je pri preklade poézie častá, podobne ako napríklad inverzia, 

ktorej sa v tomto prípade prekladateľ vyhol. V danej štúdii o Vajanskom 

Bothár ďalej cituje tretiu báseň z cyklu Jaderské listy z Vajanského 

zbierky Tatry a more v origináli a vo vlastnom preklade do srbčiny, z 

ktorej na ilustráciu uvádzame úryvok: 

 

„Starucha sa o palici kníše   „Stara baka o palici grede 

Ponad Risaň strmou serpentínou; Iznad Risna strmim serpentinom; 

Postretol ju vojak, cudzím rúchom, Susreo je vojnik s tudjim ruhom, 

Cudzí rúchom ale priateľ srdcom; S tudjim ruhom, al´ prijaltelj srcem; 

Slnko pečie z neba holubieho.“  Sunce peče sa neba golubijeg.“  

 

Tak originál, ako aj preklad sú napísané vo forme desaterca 

srbských junáckych piesní, ktoré inšpirovali Vajanského. Inšpiráciu 

tohto autora južnými Slovanmi ilustrujú aj južnoslovanské motívy, ktoré 

sú vo veršoch bohato zastúpené.  

Bothár v uvedenej štúdii preložil ešte citáty z Vajanského epickej 

básne Herodes, zvyšok obsahu prerozprával bez kritického 

komentovania. Taktiež v pokračovaní citoval a prekladal celé texty básní 

Guslar, Jedľa zo zbierky Tatry a more, spomína aj básne Jelena, Gnóm, 

Kykymora i Ratmír. V krátkosti Bothár charakterizoval aj Vajanského 

zbierku Spod jarma, z ktorej ako príklad uviedol Polárnu pieseň. 

Disponujeme aj infomáciami, že Daniel Bothár v časopise Stražilovo 

publikoval článok o Hviezdoslavovi ako básnikovi (1887), pričom 

ilustrácie z tvorby citoval už iba v origináli (básne Záblesk, Som Slavian, 

Roľník, Agar, Hájnikova žena), zatiaľ čo ich obsah prerozprával. Počas 

svojho pôsobenia v Novom Sade Bothár ešte preložil Vajanského novelu 

Búrka v zátiší (Bura u zavetrini) (Харпањ, 1987). 
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Aj keď väčšinou prekladal príspevky o dianiach na Balkáne a 

prevažne o protitureckých bojoch, Karol Miloslav Lehotský (1846 – 

1915) v jednom svojom texte citoval verše čiernohorského panovníka a 

básnika Nikolu I. Petrovića Njegoša (1841 – 1921). Lehotský od roku 

1866 pôsobil ako učiteľ v Hložanoch, kde zostal do konca života. 

Publikoval v Národných novinách, v ktorých vyšiel aj článok Jedna pieseň 



Slováci na území Vojvodiny ako prekladatelia poézie v druhej polovici  … 

 

 

71 

kňaza Mikuláša Černohorského, v rámci ktorého uviedol Njegošovu 

báseň Vojvodi (Vojvodcovi) v origináli a len v čiastočnom preklade.12 V 

roku, keď vyšiel Lehotského text a v ňom i citovaná báseň, si Čierna 

Hora na čele s Nikolom I. Njegošom vydobyla Berlínskou dohodou 

medzinárodné uznanie po víťazstve v čiernohorsko-tureckých vojnách. 

Báseň Vojvodcovi Njegoš napísal „ako odpoveď starcovi, čo ho nespoznal 

a obával sa o jeho život. Báseň je ojedinelý básnický autoportrét (...)“ 

(Jankovič, 2004, s. 74). Pri citovaní básne Lehotský alebo redaktori 

vydania, ako píše Jankovič, uvádzali slovenské ekvivalenty do zátvoriek, 

ktoré však samotný Jankovič priamo necitoval, iba ohodnotil ako 

miestami nesprávne alebo nevýstižné. Lehotského počin Jankovič 

hodnotí vcelku pozitívne, ako výsledok populárneho dobového prejavu 

sympatií k čiernohorským ideálom boja za slobodu. Jankovič cituje 

originál básne prebratý zo Zobraných spisov Njegoša z roku 1969, zatiaľ 

čo v poznámke pod čiarou eviduje vlastný doslovný preklad celej básne, 

ktorý charakterizuje zachovanie sémantiky a zmyslu veršov, nie však aj 

formy (preklad je rozpísaný do riadkov, graficky sa verše nezvýrazňujú). 

Z radu vojvodinských Slovákov v časopise Slovenské pohľady 

publikoval preklad básne aj Leopold Branislav Abaffy (1827 – 1883). 

Bol básnikom a prozaikom, do smrti pôsobil ako evanjelický farár v 

Aradáči. Abaffy vyhotovil druhý preklad básne čiernohorského 

panovníka a básnika Nikolu I. Petrovića Njegoša Onamo, onamo! (prvý 

preklad básne publikoval v Orle Andrej Trúchly-Sitniansky v roku 1876), 

najpopulárnejšiu a najvýznamnejšiu báseň tohto autora, považovanú za 

čiernohorskú hymnu (Jankovič, 2004, s. 65), tiež Harpáň (2017). Preklad 

bol publikovaný posmrtne v Slovenských pohľadoch 1889 a podpísal ho 

regionymom B. Rovinov.13 Ukážku uvádzame podľa reprintu z knihy 

Jána Jankoviča (2004, s. 84, 85): 

                                                             
12 Národnie noviny, 9, 5.1.1878, č. 2, s. 2. Preklad vyšiel v rubrike Besednica, kde 
vychádzali rôzne žánre. 
13 Ide o pseudonym Branko Rovinov, ktorý Ján Ormis označil ako regionym, 
lebo vyjadruje spätosť s rodným krajom, o čom písala Jana Pácalová (2017) ako 
o symbole prepájajúcom spisovateľovho romantického ducha, blízkeho 
levočskému asketickému ideálu, s predmetnosťou reálneho životného sveta 
jeho rodiska a takmer celoživotného pôsobiska.  
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„Onamo, onamo!   „Onamo, onamo. 

 

Onamo, onamo... za brda ona,  Ach tam, junáci! tam za bralámi! 

govore, da je razoren dvor -   Je môjho carov zoraný dvor! 

mojega cara; onamo, vele,  Ach, tam vraj niekdy, v lesklom odení, 

bio je negda junački zbor!“  Vývodil statných junákov sbor! –“  

 

Na základe porovnania originálu a prekladu môžeme 

vypozorovať Abaffyho tendenciu neprekladať doslovne, ale 

prebásňovať.  

Jozef Holúbek (1883 – 1956), prozaik, publicista, doktor práv, 

pôvodom z Padiny, umrel v Trenčianskych Tepliciach. Prekladal tak do 

slovenčiny, ako aj do srbčiny. Je jedným z málopočetných prekladateľov 

poézie na začiatku 20. storočia. Ján Jankovič eviduje Holúbekov preklad 

ľudového eposu Smrť matky Jugovičov, publikovaný v Slovenských 

pohľadoch v roku 1902, ako jeden z „mála básnických prekladov z 

južnoslovanských literatúr.“ (Jankovič, 2005, s. 84). Holúbek sa do 

literatúry uviedol dvoma cestopismi Cesta na Čiernu Horu (1902) a Na 

Čiernej Hore (1903) podpísanými pseudonymom Holúbok, ktoré 

obsahujú intertextuálne vsuvky v podobe citátov a prekladov básní a 

jednej pohrebnej piesne. Vo svojom prvom cestopise Cesta na Čiernu 

Horu Holúbek pri opise Kotorského zálivu a ľudu, ktorý obýva tento 

kraj, cituje báseň Nikolu I. Petrovića Njegoša. Verše uvádza v origináli, 

potom aj v doslovnom preklade: 

 

„Koljevka to je slavna  

I junaka i radiša; 

Ljuckoću im ne bi naša 

Da bi cio svet obiša.“ 

 

Doslovný preklad Holúbek uvádza v poznámke pod čiarou bez 

bližšieho komentovania: „Kolíska to je slávna i junáka i robotníka; ich 

ľudskosti by si nenašiel páru, čo by si celý svet obišiel.“ (Holúbok, 1902, s. 

657). Holúbek v danom cestopise podáva najmä beletrizovaný obraz 
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Čiernej Hory, subjektívny zážitok z vlastnej cesty, ktorú absolvoval ako 

veľmi mladý žiak novosadského Srbského pravoslávneho gymnázia. 

Citované verše v cestopise sú ilustráciou zažitých krás a javov, ktoré 

zanechali v autorovi silný dojem. 

V pokračovaní cestopisu Holúbek cituje verše Petra Petrovića 

Njegoša (1813 – 1851), guslarovu pieseň na oslavu Nikolu I. Petrovića, 

ako aj úryvok z Pavlinovićovej básne o Čiernej Hore, ktoré uvádza iba v 

origináli. Pri opise mesta Herceg Novi Holúbek cituje úryvok z Horského 

venca P. P. Njegoša, jednej zo štyroch najvýznamnejších skladieb v 

dejinách juhoslovanských literatúr, ktorá prispela k etablovaniu 

ľudového jazyka (Deretić, 1987, s. 123). Holúbek cituje úryvok v 

origináli, ktorý však v pokračovaní textu v celosti prerozpráva. 

Holúbekovo prerozprávanie veršov Horského venca obsahuje autorove 

komentáre, reakcie, ktoré sú často emocionálne prifarbené, na čo 

poukazuje využitie rečníckych otázok a zvolaní:  

 

„Novi grade, sjediš nakraj mora 

i valove brojiš niz pučinu, 

kako starac na kamen sjedeći 

što nabraja svoje brojanice. 

divna sanka što si onda snio!“ 

 

Holúbek v pokračovaní komentuje: „Krásne podobenstvo našiel 

mu vladyka Njeguš. Sedí nakraj mora! Kto by mohol vypočítať tie strašné 

vlny, ktoré sa prelomili na jeho mohutných skalách? Kto by oddal počet o 

strašných búrach, ktoré ho zastihly? (...)“14 (Holúbok, 1902, s. 658). 

Úryvky z Horského venca nájdeme aj neskoršie v preklade dvoch 

vojvodinských Slovákov, Zlatka Klátika (vyšli v Našom živote, 1946) a 

Juraja Mučajiho – tieto sú publikované v časopise Rozhľadyv roku 1963. 

Skvostom Holúbekovho cestopisu Na Čiernej Hore je zaradenie textu 

čiernohorskej ľudovej pohrebnej piesne, tzv. tužbalice, v úplnom znení 

tak v origináli, ako aj v preklade do slovenčiny. Tužbalice patria k 

                                                             
14 Citát uvádzame s opravami pravopisu slovenských tvarov do súčasnej 
slovenčiny.  
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najstarším ľudovým lyrickým piesňam, ich vznik bol spätý s pohanskými 

pohrebnými obyčajami a pôvodne sa najlepšie zachovali v Čiernej Hore, 

Boke a východnej Hercegovine (Deretić, 1987, s. 50). Preklad 

odzrkadľuje Holúbekovu snahu zachovať rytmus piesne a jej 

eufonickosť a emocionálnosť, napríklad cez vokatívne tvary, z ktorých 

niektoré prekladá, alebo zachováva v podobnom alebo totožnom znení: 

„bratska glavo!“ – „bratská hlavo!“, „kuku brate!“ – „kuku, brate!“, „brate 

rode!“ – „brate rode!“, „krilat orle!“ – „smelý orle“! Miestami nachádzame 

lexikálne zmeny, ale preklad väčšinou zachováva zmysel: „I djevojke 

udavati – njima prazno!“ – „A dievčence povydáva – nešťastnice!“, „Koja u 

rod brata nema – teško bona!“ – „Ktorá v rode brata nemá – nevoľnica!“; 

nachádzame i lexikálne posuny: „Dje se vika, ko je vitez – ti si vitez!“ – 

„Kde hovoria, kto je víťaz – ty si víťaz!“. Vidno však aj snahu o hľadanie 

adekvátneho ekvivalentu v nahrádzaní: „Za nejake ženske ruke – zašto 

čoče!“ – „Na bezvládne ženské ruky – prečo, riekni!“, „Zar tun misliš 

vjekovati – vjeran čoče“– „Či tu myslíš snáď prebývať – verný chlape!“, 

„Kad uletiš veljem jatu – jaoh nama!“ – „Keď prídeš k´krídlu veľkému – 

muka s nami!“, „Divno mjesto napraviti – i za njem si!“ – „Krásne ti tam 

miesto dajú – hodný si ho!“. (Holúbok, 1903, s. 176 – 178). Básnické 

preklady Jozefa Holúbeka, čomu nasvedčuje aj preklad textu tužbalice, 

môžeme charakterizovať ako plnohodnotné, aj keď v prípade tužbalice 

nejde o vysoko kvalitný text. 

Holúbek prekladal prozaické texty z viacerých jazykov, z ktorých 

vyšlo niekoľko knižných vydaní na Slovensku. Boli to preklady knihy 

Stevana Sremca Pop Tíra a pop Spíra (1943) zo srbčiny, z ruštiny 

preložil knihy Tichona Semuškina Čukotka (1950), Emmy Vygotskajej 

Nebezpečný úbehlík (1952), Vladimíra Jurezanského Skrotenie rieky 

(1952) a Človek víťazí (1953), z poľštiny do srbčiny preložil román 

Henryka Sienkiewicza Na vedroj obali (1904). Heslové spracovania 

údajov o Holúbekovi obsahujú aj informácie o prekladoch prozaických 

textov, ktoré eviduje aj Slovník prekladateľov (2005). Zoznam všetkých 

hesiel o Jozefovi Holúbekovi možno nájsť v štúdii autorky tohto článku 

(Šimáková Speváková, 2018a). 

V období, keď študoval na Srbskom pravoslávnom gymnáziu v 

Novom Sade, prekladal Jozef Holúbek do srbského jazyka prozaické 
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texty, ktoré publikoval časopisecky. V týždenníku Brankovo kolo, ktorý 

vychádzal v Sriemskych Karlovciach, publikoval preklady Kukučínových 

próz Regrúti a Máje v rokoch 1901 a 1903 (Харпањ, 1989, Šimáková 

Speváková, 2018a). Michal Harpáň vo svojej štúdii eviduje, že sa v 

Holúbekovom preklade dajú sledovať isté lexikálne nedopatrenia, ale že 

sa mladý autor vcelku snažil o adekvátne štylisticko-expresívne riešenia 

jednotlivých príkladov (Харпањ, 1989, s. 129).  

V srbskom časopise Brankovo kolo publikoval Jozef Podhradský 

(1823 – 1915) článok Udruženje slovenske omladine u Požunu pod 

Ljudovitom Šturom god. 1840 i dalje (Združenie slovanskej mládeže v 

Požúne pod Ľudovítom Štúrom v roku 1840 a naďalej) v roku 1904 (č. 31 

a 32, s. 996 – 1008), vtedy ako osemdesiatročný. Podhradský prišiel na 

územie dnešnej Vojvodiny a Srbska v roku 1863, najprv pôsobil v 

Novom Sade ako profesor na srbskom gymnáziu, potom v roku 1872 na 

novozaloženom maďarsko-srbskom gymnáziu v Sombore, od roku 1879 

odišiel predčasne do dôchodku, avšak v roku 1882 dostal miesto 

profesora na gymnáziu v Leskovci, kde pôsobil do roku 1888, keď 

nastúpil na post profesora gymnázia v Belehrade. Článok v časopise 

Brankovo kolo predstavuje Podhradského vlastné meoáre a spomienky 

na udalosť, ktorej sa sám zúčastnil. Z hľadiska evidencie prekladov v 

Podhradského texte sa spomína diskusia o preklade ľudovej skladby 

Deľba Jakšićovcov (Dioba Jakšića II), ktorá bola preložená do slovenčiny 

ešte v 40. rokoch 19. storočia, avšak prekladateľ zostal anonymný. 

Známy je Podhradského preklad do slovenčiny knihy Šimona 

Stonojevića Vplyv židovských mravov v ľudskej spoločnosti (Sombor 

1880). V rozsiahlej štúdii o vojvodinských Slovákoch v časopise 

Slovenské pohľady Michal Harpáň evidoval Podhradského vlastnú tvorbu 

(Harpáň, 2017, s. 31 – 36). Jankovič Podhradského neeviduje ani v 

jednom z citovaných registrov prekladateľov. V bibliografii Ľudovíta 

Riznera sa nachádza preklad textu Úžerník Jovana Jovanovića Zmaja, 

ktorý v Orle 1880 publikoval J. Podhradský (Rizner, 1932 IV, s. 119), ako 

aj epickú báseň J. J. Zmaja Vidosava Brankovičova, publikovanú v 

Národných novinách 1884 (č. 26-8). Ako zakladateľ a redaktor 

mládežníckeho časopisu Zornička a časopisu pre deti Slávik publikoval v 

týchto časopisoch aj preklady srbských ľudových piesní. 



Marína Šimáková Speváková 

 

 

76 

V článku Životné osudy a prekladateľská zanietenosť Vladimíra 

Mičátka (2009) Jozef Valihora píše o prekladateľskej činnosti 

kysáčskeho učiteľa, publicistu, politického a kultúrneho dejateľa 

Vladimíra Mičátka (1871 – 1922). Mičátek bezpochyby patrí k 

najproduktívnejším prekladateľom z radu dolnozemských Slovákov na 

prelome 19. a 20. storočia. Valihora vidí jeho činnosť v troch 

prekladateľských fázach, pričom ako najzastúpenejší žáner eviduje 

krátke prozaické formy (Valihora, 2006, s. 114). Autor sa bližšie 

nevenoval analýze Mičátkových prekladov, eviduje však aj jeho preklady 

básnických textov, ktorých nebolo veľa. Uvádzajúc slová Eržiky 

Mičátkovej z Nekrológu za vlastným bratom Valihora prináša informáciu 

o Vladimírových prekladoch poézie v koautorstve s Petrom Bellom-

Horalom a Ľudmilou Podjavorinskou. Podľa týchto záznamov prekladal 

poéziu Branka Radičevića a Petra Preradovića, pričom niektoré z 

preložených básní boli uverejnené v Slovenských pohľadoch a v Bellovej 

zbierke Piesne zďaleka (1920), zatiaľ čo Mičátka zaujímal aj slovinský 

básnik France Prešern (Valihora, 2006, s. 116). Zisťujeme, že v 

Slovenských pohľadoch v roku 1908 (na strane 36) bola publikovaná 

poézia Branka Radičevića (1824 – 1853) pod názvom Z poézie Branka 

Radičevića, ako prekladateľka je podpísaná iba Ľudmila Podjavorinská. 

V tomto ročníku Slovenských pohľadov boli publikované aj Básne L. 

[Lazu] Kostića (1908, s. 754), ako prekladateľka sa tiež uvádza Ľudmila 

Podjavorinská. Môžeme predpokladať, že Vladimír Mičátek poskytoval 

doslovné preklady ako podklady, zatiaľ čo finálne prebásnenie vykonala 

Ľudmila Podjavorinská. Určite však Mičátek ako bilingválny autor, ktorý 

žil a tvoril v bezprostrednej blízkosti srbského kontextu, upozornil na 

verše Branka Radičevića, podľa slov Deretića, jedného z ústredných 

básnikov srbského romantizmu. Laza Kostić (1841 – 1910), ktorého 

verše tiež prekladala Podjavorinská, patrí popri Jovanovi Jovanovićovi 

Zmajovi a Djurovi Jakšićovi medzi najvýznamnejších predstaviteľov 

„srbského mládežníckeho romantizmu“ (Deretić, 1987, s. 143). 

Zaujímavé je, že tvorbu Lazu Kostića v starobe oficiálna srbská kritika 

zamietala (tamže), čo nebolo prekážkou, aby preklady jeho veršov vyšli 

v slovenčine. 

Mičátkove preklady, najmä prozaických textov, ktorých bolo 

najviac, vysoko hodnotí Ján Jankovič: „Na konci 19. a v prvých dvoch 
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desaťročiach 20. storočia bol najvýznamnejším a najproduktívnejším 

prekladateľom zo srbčiny a chorvátčiny, prekladal aj zo slovinčiny. Mal 

mimoriadne široký register autorov, ktorých prekladal, a počet 

prekladov, ktorý dlho nik neprekonal. Dejiny prekladu na stránkach 

slovenskej periodickej tlače, najmä v Národných novinách pred rokom 

1918, a dejiny vydávania knižných prekladov v jeho období sú v 

podstate dejinami Mičátkových prekladateľských aktivít. Preklady 

publikoval nielen na Slovensku (SP, Národný hlásnik, Živena), ale aj na 

Dolnej zemi a v zámorí.“ (Jankovič, 2005, s. 111). 

O Eržike Mičátkovej (1872 - 1951), sestre Vladimíra Mičátka, 

učiteľke v Kysáči a aktivistke na kultúrnom poli a v ženskom hnutí, 

bibliografické zápisy informujú, že jej prvé publikované literárne práce 

boli preklady, v rámci nich aj preklady poézie. Eržika Mičátková 

zverejňovala vlastnú tvorbu vo viacerých časopisoch na Slovensku, 

najmä v Slovenských pohľadoch, Dennici, Živene, Dolnozemskom 

Slovákovi, Národnej jednote. Podobne ako jej brat, aj Eržika prekladala zo 

srbčiny, chorvátčiny (František Xaver Gjalský, Janko Leskovar), 

slovinčiny (Ivan Cankara) a ruštiny, prekladala však aj zo slovenčiny do 

srbčiny. V bibliografii Ľudovíta Riznera sa uvádzajú tri Eržikine 

preklady v Národnom hlásniku, Národných novinách a Slovenských 

pohľadoch, evidujúce preklady prozaických textov F. X. Gjalského: 

„Hlásnik, Nár. XXXIII, 1900, Buky. Viď Gjalski X. Š. Noviny, Nár. XXXI, 

1900: Buky. Viď Gjalski X. Š. Pohľady, Slov. XX, 1900, Gaj. Viď Gjalski X. 

Š.“ (Rizner, 1932 III, s. 200, dostupné aj na: http://dikda.eu/l-vl-rizner-

bibliografia-pisomnictva-slovenskeho-na-sposob-slovnika-od-

najstarsich-cias-do-konca-r-1900/, citované 14.04.2019). V registri 

Slovenských pohľadov sa chybne uvádza údaj, že Eržika Mičátková 

publikovala preklad poézie Ivana Cankara Ó, domovina, ty si ako zdravie! 

v Slovenských pohľadoch v roku 1927 na stranách 299 – 301 (Halaša, 

1957), avšak v samotnom časopise zisťujeme, že aj tu ide o preklad 

prozaického textu priamo zo slovinčiny, pod ktorý sa autorka podpísala 

plným menom a priezviskom. Mičátková publikovala aj vlastné 

spomienkové a sentimentálne prózy a pričinila sa o vydanie výberu 

najlepších prekladov Vladimíra Mičátka Srbské rozprávky (1940). 

http://dikda.eu/l-vl-rizner-bibliografia-pisomnictva-slovenskeho-na-sposob-slovnika-od-najstarsich-cias-do-konca-r-1900/
http://dikda.eu/l-vl-rizner-bibliografia-pisomnictva-slovenskeho-na-sposob-slovnika-od-najstarsich-cias-do-konca-r-1900/
http://dikda.eu/l-vl-rizner-bibliografia-pisomnictva-slovenskeho-na-sposob-slovnika-od-najstarsich-cias-do-konca-r-1900/
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Ako prekladateľka poézie sa prejavila aj Oľga Textorisová 

(1880 – 1938), učiteľka, kultúrna pracovníčka, spisovateľka. Po roku 

1907 prišla z rodného Slovenska do Starej Pazovy, kde do roku 1919 

pôsobila ako učiteľka. Po ukončení prvej svetovej vojny sa vrátila na 

Slovensko. Prekladala z nemčiny a češtiny a v Dennici v roku 1912 

publikovala preklad ľudovej balady Smutná pieseň o žene Hasan-agu zo 

srbochorvátčiny vo verzii Eugena Josipa Tomića, ktorú zverejnila pod 

pseudonymom K. O. (K. Olšanská) (podľa Jankovič, 1997, s. 267). Ide o 

jednu z najznámejších srbských ľudových balád, podľa slov Deretića 

„príbeh o osude ženy v moslimskej spoločnosti“ (1987, s. 52). Balada 

spracúva patriarchálny model podradenej ženy, ktorá pre hanbu 

nemohla navštíviť zraneného manžela, Hasan-agu, ktorý jej to 

neodpustil a vyhnal ju z domu, pričom sa nešťastná žena musela 

rozlúčiť s piatimi deťmi. Oľga Textorisová v preklade dodržala srbský 

desaterac, preklad neobsahuje viditeľnejšie výrazové posuny a tak 

sprístupnila najznámejší srbský verš ľudovej poézie. 

Ľudový motív a stvárnenie psychologickej hĺbky ženy – 

hasanaginice sa dožil viacerých spracovaní v literatúre a vo filmovej 

kultúre, jedným z nich je v podaní srbského básnika Aleksu Šantića. 

Preklad Šantićovej verzie v podobe historickej veršovanej drámy do 

slovenčiny urobil Ján Čajak mladší (1942, 1964). Hasanaginica bola 

preložená do viacerých svetových jazykov, preklad do nemčiny pre 

Goetheho vyhotovil Pavel Jozef Šafárik. 
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3 Záverom 

V období druhej polovice 19. a na začiatku 20. storočia 

evidujeme plnohodnotných prekladateľov básnických textov z radu 

vojvodinských Slovákov. Boli to prevažne učitelia, farári a spisovatelia, 
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ktorí buď pobudli niekoľko rokov v južnom Uhorsku a na území 

dnešnej Vojvodiny (Daniel Bothár a Oľga Textorisová), natrvalo sa tu 

usadili (Leopold Branislav Abaffy, Karol Miloslav Lehotský, Jozef 

Podhradský), alebo sa v južných krajoch narodili a tu aj pôsobili (Jozef 

Holúbek, Vladimír Mičátek, Eržika Mičátková). Všetci spravidla tvorili 

vlastné texty a zaoberali sa aj prekladom iných, najmä prozaických 

žánrov, takže v tomto období poéziu prekladali v menšej miere. 

Zisťujeme, že v danom vymedzenom čase najviac prekladali do 

materinského slovenského jazyka, až na ojedinelé prípady aj do 

srbského ako nematerinského jazyka (Bothár), do srbčiny tiež 

prekladali bilingválni autori (Podhradský, Holúbek, Mičátková). 

Porovnávaním prekladov a originálnych textov v období druhej 

polovice 19. storočia a na začiatku 20. storočia sme zistili tri 

prekladateľské postupy. Častým postupom prekladania bolo 

prerozprávanie obsahu originálneho textu. Tento typ „prekladu“ mal 

informatívnu funkciu a spravidla bol súčasťou autorských článkov, 

respektíve kratších prozaických cestopisov, v rámci ktorých slúžil na 

ilustráciu opísaného prostredia. V rámci obšírnejších autorských 

textov sa vyskytovali aj preklady úryvkov, často doslovné, ktoré tiež 

mali ilustratívnu alebo informatívnu funkciu (napr. preklad 

Njegošových veršov u Holúbeka, báseň Vojvodcovi u Lehotského). V 

rozsiahlejších autorských textoch sa vyskytovali aj plnohodnotné 

preklady celých básní, čiastočne doslovné, ale aj prejavujúce tendenciu 

k tvorivému prebásneniu (preklady Vajanského u Bothára, tužbalice u 

Holúbeka). A napokon evidujeme preklad celých básnických skladieb 

publikovaných samostatne, ktoré v kontexte informovania o literatúre 

iných (srbských, chorvatských, čiernohorských, slovinských) národov 

mali popri informatívnej aj estetickú funkciu. V danom kontexte 

môžeme spomenúť preklady Smrť matky Jugovičov od Jozefa Holúbeka 

a Smutnej piesne o žene Hasan-agu Oľgy Textorisovej. Väčšina 

prekladateľov v súlade s dobovou normou preklady podpisovala 

pseudonymami (napríklad L. B. Abaffy ako B. Rovinov, O. Textorisová 

ako K. O., J. Holúbek ako J. Holúbok), neskoršie sa však podpisovali aj 

plným menom a priezviskom (Eržika Mičátková, Vladimír Mičátek). 

Prostredníctvom recepcie uvedených prekladov sa dozvedáme o 

vplyve prekladov na pôvodnú tvorbu nielen samotných prekladateľov, 
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ale aj na slovenskú, predovšetkým romantickú, ako aj neskoršiu 

literatúru v období realizmu (u Vajanského). Majúc na zreteli kontext 

doby vzniku evidovaných prekladov, informovanie o slovenskej a 

srbskej, respektíve srbochorvátskej literatúre vytváralo kulturologické 

mosty, ktoré sa v medzivojnovom období rozrastali, upevňovali, 

skvalitňovali a pretrvávajú dodnes. Podobná senzibilita, spočiatku aj 

osud slovanských národov, prostredníctvom literatúry utvárala 

podklady na rozvoj nových literárnych útvarov a vzájomné 

obohacovanie sa. V tom nemalú úlohu zohrali práve prekladatelia, 

ktorých život a pôsobenie je späté s dolnozemskou Vojvodinou ako 

križovatkou a medzníkom podnecujúcim do dvoch smerov – v súlade s 

prirodzeným bilingvizmom jej tvorcov. V konečnom dôsledku preklady 

vojvodinských autorov prispeli k formovaniu najprv regionálnej zložky 

celoslovenskej literatúry (autori a prekladatelia boli často tie isté 

osobnosti), neskoršie aj samostatného vojvodinského literárneho 

kontextu.  
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Marína Šimáková Speváková 

SLOVACI NA TERITORIJI VOJVODINE KAO PREVODIOCI POEZIJE U DRUGOJ 
POLOVINI 19. I NA POČETKU 20. VEKA 

Rezime 

U radu smo analizirali prevod i recepciju poezije koji su načinili Slovaci na 
teritoriji Vojvodine u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka. U datom periodu 
prevodom na slovački, ali i sa slovačkog na srpski jezik, bavili su se učitelji, 
sveštena lica i pisci, koji su ili nekoliko godina boravili u Vojvodini (D. Bothár, O. 
Textorisová), trajno se tu doselili (L. B. Abaffy, K. M. Lehotský, J. Podhradský), ili 
su se ovde rodili (J. Holúbek, V. Mičátek, E. Mičátková). Nekoliko doslovnih 
prevoda na srpski jezik poezije najznačajnijeg slovačkog predstavnika realizma 
S. H. Vajanskog načinio je Bothár iz Banske Bistrice, koji je radio kao profesor u 
Beloj Crkvi i Novom Sadu.Na slovački jezik prevodili su bilingvalni autori (J. 
Podhradský, L. B. Abafi, J. Holúbek, E. Mičátková, V. Mičátek) najznačajnije 
srpske narodne balade (Hasanaginica), epske pesme (Smrt majke Jugovića), kao 
i poeziju romantizma (B. Radičevića, Lazu Kostića), stihove „crnogorske himne“ 
Onamo, 'namo N. P. Njegoša, te odlomke iz Gorskog vijenca P. P. Njegoša. Na 
osnovu analize prevoda evidentirali smo tri prevodilačka postupka: opisni 
prevod, koji je imao informativnu funkciju, doslovni prevod odlomaka iz 
stihova (K. M. Lehotský, J. Holúbek) koji su imali ilustrativnu funkciju, kao i 
kreativno prevodjenje (J. Holúbek, O. Textorisova) čija je funkcija bila estetska. 
Prevodi Slovaka sa teritorije Vojvodine doprineli su ne samo dubljem 
međusobnom upoznavanju južnoslovenskih naroda, obogaćivanju nacionalnih 
književnosti, već su utirali put kasnijem razvoju slovačke vojvođanske 
književnosti.  

Ključne reči: prevod, recepcija, poezija, Slovaci u Vojvodini 
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Marína Šimáková Speváková 

VOJVODINIAN SLOVAKS AS TRANSLATORS OF POETRY IN THE LATE 19TH 
AND EARLY 20TH CENTURY 

Summary 

In this paper we analyze the translation and reception of poetry written by 
Vojvodinian Slovaks in the second half of the 19th century and the beginning of 
the 20th century. In this period, translation into Slovak but also from Slovak 
into Serbian was undertaken by teachers, clerics and writers who had lived in 
Vojvodina for some years (D. Bothár, O. Textorisová), who had permanently 
settled in Vojvodina (L. B. Abaffy, K. M. Lehotský, J. Podhradský) or were born 
here (J. Holúbek, V. Mičátek, E. Mičátková). Several poems of the most 
important Slovakian representative of realism, S. H. Vajansky, were translated 
into Serbian by Bothár from Banska Bistrica, who worked as a teacher in Bela 
Crkva and Novi Sad. Bilingual authors (J. Podhradský, L. B. Abafi, J. Holúbek, E. 
Mičátková, V. Mičátek) translated into Slovak some of the most important 
Serbian folk ballads (Hasanaginica), epic poems (The Death of the Mother of 
Jugović), as well as romanticist poetry (by B. Radičević, Laza Kostić), verses of 
the "Montenegrin anthem" Onamo, 'namo by N. P. Njegoš and excerpts of The 
Mountain Wreath by P. P. Njegoš. Three translation procedures are identified in 
the translation analysis of these works: narrative translation, which has an 
informative function; literal translation of verses (K. M. Lehotský, J. Holúbek), 
which has an illustrative function; and creative translation (J. Holúbek, O. 
Textorisova), with an aesthetic function. The translations of Vojvodinian 
Slovaks have contributed not only to a deeper mutual understanding of the 
South Slavic peoples, but also to the enrichment of national literatures and have 
paved the way for the subsequent development of Slovakian literature in 
Vojvodina. 

Keywords: translation, reception, poetry, Slovaks in Vojvodina 
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ROZPRÁVKY O SLOVENSKU AKO PODPORA VÝUČBY 

SLOVENSKÉHO JAZYKA A REÁLIÍ 
FAIRY TALES ABOUT SLOV AKIA AS SUPPORT FOR TEACHING SLOVAK LANGUAGE A ND REA LIA  

Abstrakt: Autorky v článku predstavujú didaktický a metodický materiál na 
podporu výučby slovenského jazyka a slovenských reálií pre deti Slovákov 
žijúcich v zahraničí. Vysvetľujú obsah a podstatu materiálu, zameranie a spôsob 
práce. Tiež vysvetľujú motívy a dôvody vzniku materiálu práve tohto typu ako 
jedinečnej učebnej pomôcky, ktorá zároveň može podporovať národné 
sebavedomie a spolupatričnosť detí Slovákov žijúcich v zahraničí.  

Kľúčové slová: rozprávky, slovenský jazyk, vlastiveda, metodická podpora 
výučby 

 

1 Úvod 

Rozprávky sú blízke všetkým deťom na svete bez ohľadu na to, v 

ktorej časti sveta žijú. Je to dokonca jeden z textov, ktorý majú v obľube 

nielen deti, ale aj dospelí naň často s nostalgiou spomínajú ako na 

príbehy, ktoré im dali do života veľa – prvé predstavy o tom, ako funguje 

svet a ľudia v ňom, aké sú ľudské hodnoty, čo je dobré a čo zlé, pekné či 

škaredé, prvotné poznanie sveta, prírody a svojho miesta v nich. Aj to 

bol jeden z dôvodov, prečo práve literárny žáner rozprávka bol 

inšpiráciou a voľbou pri tvorbe materiálu na výučbu detí, predovšetkým 

detí mladšieho školského veku v školách či vzdelávacích centrách v 

zahraničí. Problematika výučby slovenského jazyka u krajanov v 

zahraničí je stále aktuálna. Týka sa to tak krajanov a ich detí, ktoré sa 

vzdelávajú v krajinách s národnostným školstvom, ako aj tých detí, ktoré 

trvalo/prechodne žijú v rôznych iných európskych krajinách a v zámorí. 

Práve zo zahraničia sa už dlhodobo ozývali požiadavky na didaktický a 

metodický materiál, ktorý by pri vzdelávaní detí v slovenskom jazyku 

pomohol nielen precvičiť spisovnú slovenčinu, ale zároveň by bol 
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nápomocný pri budovaní národného cítenia, povedomia, pozitívneho 

vzťahu a poznatkov o krajine svojich predkov. 

Na základe analýzy vzdelávacích potrieb učiteľov sme zistili 

určitý deficit, ktorý sa týkal nielen výučby slovenského jazyka, ale aj 

slovenských reálií. Za jeden z nedostatkov považujú učitelia absenciu 

ucelených informácií o Slovensku – ako domovskej krajine, resp. krajine 

predkov detí. Súčasne bola akcelerovaná požiadavka výučby zážitkovou 

formou tak, aby si deti pomocou didaktických hier osvojili a prípadne 

upevnili svoje vedomosti a zručnosti z komunikácie v slovenskom 

jazyku a poznatky o Slovenskej republike. Za jeden z hlavných 

problémov pri výučbe bol vyjadrený aj nedostatok času, ktorý je s 

ohľadom na množstvo obsahov v oboch predmetoch považovaný za 

nevyhovujúci. 

Z uvedených dôvodov pracovníčky Katedry andragogiky a 

Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky na PF UMB 

vypracovali projekt s názvom „Hráme sa o Slovensku po slovensky“. 

Jeho cieľom bolo vytvoriť taký učebný materiál, ktorý by umožnil spojiť 

vyučovanie slovenského jazyka a vlastivedy do jedného vyučovacieho 

celku, v ktorom by si žiaci zároveň pri získavaní informácií o Slovensku 

precvičovali práve tie oblasti v predmete slovenský jazyk, ktoré sa vo 

výskumnom zisťovaní ukázali ako problematické. Na základe vyššie 

uvedených skutočností bol v rámci projektu vytvorený didakticko-

metodický materiál „Rozprávky o Slovensku“. 

2 Charakteristika didaktického materiálu 

Dôležitosť a potreba riešiť aj (a najmä) oblasť vzdelávania v 

školách a v zahraničných centrách Slovákov sa odrazili aj vo 

výskumných zámeroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 

ktorá sa v dvoch výskumných projektoch zamerala na dôslednú analýzu 

stavu a potrieb slovenského školstva v zahraničí (od r. 2013) a tiež aj na 

vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej 

identity (od r. 2015). Uvedené výskumné aktivity boli základným 

predpokladom pre formuláciu potrieb a odporúčaní pre naplnenie 

požiadaviek zo strany centier a komunít zahraničných Slovákov. Jedným 

z realizovaných cieľov bolo aj vytvorenie metodického materiálu 
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vhodného na podporu výučby slovenského jazyka a slovenských reálií 

pre deti zahraničných Slovákov žijúce dlhodobo v zahraničí, ktorý 

vypracovali vysokoškolskí pedagógovia z PF UMB v Banskej Bystrici, 

špeciálne na výučbu pre primárny stupeň ZŠ. Keďže sa deti v zahraničí 

často učia slovenský jazyk mimo hlavného vyučovacieho prúdu, 

potrebujú funkčný, prehľadný a systematický didaktický materiál, ktorý 

umožňuje učiteľovi využívať aj integračnú kognitívno-komunikačnú 

koncepciu vyučovania materinského jazyka. Jedným z dôvodov 

zavádzania integračnej kognitívno-komunikačnej a zážitkovej koncepcie 

výučby materinského jazyka na Slovensku bola aj potreba stimulovania 

kognitívnych funkcií pri rozvoji recepčných a produkčných 

komunikačných zručností žiaka (Liptáková a kol., 2011). Deti Slovákov 

žijúcich v zahraničí takisto potrebujú materiál, v ktorom nie je len 

integrované učivo všetkých zložiek slovenského jazyka, ale aj vlastivedy. 

Dôvodom je potreba týchto detí rozvíjať komunikačné zručnosti, často 

dokonca aj pripraviť sa na rozdielové skúšky zo slovenského jazyka na 

Slovensku a súčasne poznávať Slovensko, jeho kultúru, históriu aj 

súčasnosť, orientovať sa v krajine a poznávať jej prírodné krásy. 

Pri obsahovej integrácii, ktorú sme pri príprave didaktického 

materiálu využili, sa prelína obsah učiva jednotlivých učebných 

predmetov alebo blízkych edukačných oblastí do jedného celku s 

dôrazom na komplexnosť a globálnosť poznávania. Žiaci sa stretávajú so 

vzdelávacím obsahom v tesnejšej súvislosti so životnou praxou, vnímajú 

súvislosti v učive, učebný čas je využívaný efektívnejšie. 

Didakticko-metodický materiál, ktorý vznikol pre potreby 

výučby detí zahraničných Slovákov na pôde Pedagogickej fakulty UMB v 

Banskej Bystrici, pozostáva z troch samostatných celkov, ktoré 

predstavujú metodickú podporu výučby detí Slovákov žijúcich v 

zahraničí a ponúka možnosti hravou formou ľahko a rýchlo precvičovať 

slovenský jazyk a komunikáciu, opakovať si učivo o Slovensku a 

získavať o ňom nové poznatky. Súčasťou materiálu sú: Rozprávky o 

Slovensku, zábavná kartová hra Naše Slovensko a didaktická hra 

Hláskovo. 
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2.1 Rozprávky o Slovensku 

Rozprávky o Slovensku sú špecializované autorské rozprávkové 

texty zamerané na opakovanie a rozšírenie vlastivedného učiva a 

zároveň na opakovanie učiva slovenského jazyka pre žiakov primárneho 

stupňa základnej školy. Rozprávky o Slovensku sú sériou ôsmich 

rozprávok o jednotlivých krajoch Slovenska. Kompozične tvoria súbor 

rozprávky a séria pracovných listov, ktoré sa vždy venujú vlastivedne a 

geograficky vyčlenenému územiu (kraju). Autorkou umeleckej časti 

rozprávok je Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. z Katedry elementárnej a 

predškolskej pedagogiky, ktorá sa literatúre pre deti venuje už niekoľko 

rokov, pracovné listy a úlohy k rozprávkam vytvoril spoločne kolektív 

autoriek Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., prof. PaedDr. Alena Doušková, 

PhD. a doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD. z tej istej katedry. Učivo v 

nich je spracované tak, že obsahuje príklady, ilustrácie, fotografie zo 

života, aby žiak na ich základe dokázal stanovené úlohy a problémy 

riešiť. Úlohy k rozprávkam sú pripravené tak, aby rozvíjali čítanie s 

porozumením. 

Sú usporiadané podľa okruhov tak, aby si žiak pri práci s nimi 

zopakoval základné učivo zo slovenského jazyka na primárnom stupni, 

pričom umožňujú jednak spoločnú prácu s učiteľom, ako aj individuálnu 

prácu podľa vlastného tempa žiaka. Konkrétne ide o opakovanie a 

precvičovanie učiva 2., 3. a 4. ročníka, od rozdelenia hlások v slovenčine, 

cez vybrané slová až po slovné druhy a ich využitie. Pracovné listy 

obsahujú množstvo úloh, ktoré sú zostavené spôsobom špirálovitého 

precvičovania, kedy sa jednotlivé jazykové javy precvičujú v nových 

súvislostiach a v kombinácii s ďalšími novými javmi, ktoré s nimi súvisia 

a nadväzujú na ne. Jednotlivé prvky učiva tak neostávajú osamotené, ale 

nadobúdajú širší význam a praktické využitie v úlohách, ktoré 

prierezovo integrujú viaceré vyučovacie predmety (napríklad aj 

prírodovedu, vlastivedu a pod.). Ukazujú využitie jazykového prvku v 

realite a hravou formou v rôznych typoch úloh umožňujú prispôsobenie 

vedomostiam, schopnostiam a zručnostiam žiaka – smerujú k 

individualizácii vyučovania. Usporiadaním, kompozíciou, ale najmä 

obsahovým zameraním a štruktúrou úloh v pracovných listoch k 

jednotlivým rozprávkam je vyjadrená snaha o rešpektovanie vývinovej 
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úrovne, kognitívnych schopností a komunikačných zručností žiaka 

primárneho stupňa školy. Učivo v pracovných listoch má logickú 

štruktúru, rešpektuje požiadavky obsahového a výkonového štandardu, 

ale treba poznamenať, že sa venuje výberovo tým obsahom a 

štruktúram učiva slovenského jazyka, u ktorých sa predpokladá ťažšie 

zapamätanie, náročnejšia práca s nimi a u ktorých sa javí, že na ich 

zvládnutie žiak potrebuje viac času a možností na ich precvičovanie, čo 

tieto pracovné listy umožňujú. Obsah učiva je v Rozprávkach o 

Slovensku spracovaný tak, aby spĺňal všeobecné ciele vzdelávania a 

kľúčový obsah stanovený Štátnym vzdelávacím programom pre 

primárne vzdelávanie (Inovovaný ŠVP, 2015). 

 

Témou rozprávok, ktorá ich navzájom obsahovo a motivicky 

prepája, je putovanie dvoch sprievodných postáv, Barbory a Adama, 
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ktorí počas cestovania jednotlivými krajmi Slovenska od západu na 

východ postupne stretávajú rôzne rozprávkové bytosti, ktoré 

symbolizujú konkrétny kraj a sú strážcami a sprievodcami v 

jednotlivých rozprávkach. Strážcovia predstavujú deťom jednotlivé 

kraje Slovenska a symbolicky ich obdarúvajú pamätnými predmetmi 

typickými pre konkrétny kraj a jeho zvyky. V rozprávkach sa vždy 

spomína metropola konkrétneho kraja a jej symboly a zároveň 

zaujímavé dominanty vlastivedného, historického či prírodného 

významu. Jednotlivé miesta, ktoré má žiak na konci primárneho stupňa 

vzdelávania poznať, sú aj súčasťou série pracovných listov ku každej 

rozprávke. 

Publikácia kladie dôraz na aktivitu žiaka, vyhýba sa siahodlhým 

výkladom. Žiak si má cvičeniami a výkonom v pracovných listoch 

precvičiť už osvojené učivo z bežnej vyučovacej hodiny v nových 

súvislostiach. Tiež si môže vytvárať nové poznatky priamo v procese 

vyučovania a to riešením zadaných úloh či precvičovaním 

problematického učiva. Aktívna činnosť žiaka a netradičné úlohy majú 

veľký význam pre upevňovanie záujmu žiakov o vyučovací predmet, v 

tomto prípade slovenský jazyk a vlastivedu, a zároveň o jazyk a reálie 

krajiny, z ktorej pochádza školák alebo jeho predkovia. Žiak prichádza 

do priamej interakcie s učivom, ktoré mu je stručne predstavené v 

samostatných „bublinách“ ako základný obsah učiva SJL na 1. stupni 

formuláciou Vieš, že... Pamätáš, si...? Nezabudni, že... . Pri formulácii úloh 

a výbere metód sme kládli dôraz na to, aby vychádzali z reálnych 

situácií, súviseli s osvojovaným/ osvojeným učivom, poskytovali žiakom 

zážitok, motivovali ich k aktivite, poskytovali šancu na sebarealizáciu. 

Obohatením materiálu je spracovanie častí rozprávok formou komiksu, 

rozmanité ilustrácie sprievodných postavičiek, ktoré plnia v texte aj 

veľmi dôležitú komunikačnú funkciu so žiakom, upozorňujú ho na 

dôležité informácie o jazyku, o krajine, priamo ho odkazujú na obsahy, 

ktoré sú pre neho potrebné a môže si ich v prípade potreby vyhľadať v 

ďalších zdrojoch. 
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Z hľadiska grafického usporiadania rozprávok a pracovných 

listov sme mali na zreteli najmä ich funkčnosť, prehľadnosť a 

systematickosť. Použili sme rôzne typy členenia textu, zvýrazňovanie 

textu a na miestach, kde to bolo vhodné, aj orientačné symboly. Úroveň 

čitateľskej gramotnosti sme sa snažili zvyšovať aj použitím rôznych 

súvislých a nesúvislých textov. 

Ciele, ktoré sme sledovali pri príprave tejto časti materiálu boli: 

- vzbudiť záujem o Slovensko, jazyk a kultúru prostredníctvom 

špeciálnych (vlastných autorských) rozprávok a informačných 

textov; 

- rôznorodými aktivizujúcimi úlohami, zaujímavým obrazovým 

materiálom a, samozrejme, aj špeciálne vytvorenými 
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umeleckými textami budovať vzťah k Slovensku ako zaujímavej 

krajine v srdci Európy; 

- štruktúrou úloh a cvičení posilniť pragmatickú funkciu jazyka, 

rozvíjať jazykové a komunikačné kompetencie detí mladšieho 

školského veku; 

- výberom hlavných postáv blízkych deťom cieľovej skupiny 

umožniť prežiť autentické príbehy, pocity a emócie postáv 

(prostredníctvom zdieľania ich cestovateľských príbehov po 

Slovensku); 

- štruktúrou a obsahom jednotlivých úloh pomôcť aj k príprave na 

komisionálne skúšky pre deti žijúce v zahraničí.  

2.2 Naše Slovensko 

Naše Slovensko je zábavná kartová hra určená hráčom – deťom a 

žiakom mladšieho školského veku. Jej autorkou je prof. PaedDr. Alena 

Doušková, PhD. z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF 

UMB. Hra je zameraná na rozvoj jazykových, komunikačných a 

sociálnych kompetencií hráčov prostredníctvom poznávania reálií 

Slovenska a vybraných údajov o človeku. Možno ju hrať v domácom i 

školskom prostredí v sprievode vedúceho hry – rodiča, pedagóga alebo 

iného skúsenejšieho hráča. Prostredníctvom hry deti/žiaci môžu 

pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku prostredníctvom 

konkrétnych imitovaných situácií, rozvíjať si komunikačné kompetencie 

v slovenskom jazyku v oblasti rozprávania, počúvania, čítania a písania. 

Môžu poznávať, opakovať a upevňovať predstavy o slovenských 

reáliách, využívať poznatky z prvouky a vlastivedy a utvárať situácie, 

ktoré simulujú bežné komunikačné situácie z reálneho života a súčasne 

sprístupňujú objavovanie nových a fixovanie starších informácií o 

Slovensku. 

Súčasťou balíčka kariet je aj metodický sprievodca určený 

učiteľom a rodičom. Obsahuje stručné metodické postupy na realizáciu 

vybraných učebných aktivít a pomocný didaktický materiál týkajúci sa 
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výkladových kariet. Pravidelné zaraďovanie hry do učebných aktivít 

prispieva k tomu, že hráči v oblasti pragmatickej kompetencie dokážu: 

- spájať slová alebo skupiny slov pomocou jednoduchých 

spojovacích výrazov a vedia tvoriť krátke, väčšinou izolované a 

naučené výpovede; 

- poznávať slovné druhy v rôznych tvaroch (flexia), nácvik 

ohýbania slovných druhov; 

- sformulovať myšlienky v súlade s dohodnutou stratégiou (hovor 

o sebe; hádaj, kto je to...), dokážu naplniť interakciu v situácii v 

súlade s textom a partnerom v komunikácii; 

- používať vhodné jazykové vzťahy na spájanie viet do väčších 

celkov (jazykové - zámená, predložky, obsahové - časová línia, 

postupnosť krokov, prirovnanie, téma a pod).; 

- rozlišovať vhodné a nevhodné správanie v interakcii s inými 

ľuďmi, poznať pravidlá vhodného správania sa v určitých 

situáciách; 

- získať informácie a rozvíjať si doterajšie poznanie (reálie 

Slovenska: samosprávne kraje, mestá, nížiny, pohoria, rieky, 

vodné plochy, hrady, zámky, osobnosti žijúce na Slovensku či 

významné osobnosti z histórie Slovenska); 

- vytvoriť a prezentovať vlastný argumentačne podložený úsudok 

(Myslím si, že si tá osoba, pretože.. myslím si, že najbližšie k 

mestu je letisko v ......, pretože... 

Zábavná kartová hra Naše Slovensko pozostáva zo súboru 157 

hracích kariet rôznej náročnosti, ktoré sú rozdelené na : 

Obrázkové (identifikačné) karty – mladšie deti, staršie deti a 

mladí ľudia, osoby rôznych povolaní a obľúbené osobnosti Slovenska; 

Výkladové karty: samosprávne kraje Slovenska, pohoria a nížiny, 

rieky a vodné plochy, hrady a zámky, osobnosti z histórie. 
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2.3 Hláskovo 

Hláskovo je súbor didaktických hier, pomocou ktorých si žiaci v 

hre precvičia základy komunikácie v slovenskom jazyku a vybrané 

gramatické a pravopisné javy, ktorý pripravil autorský tím z Katedry 

elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB. 

Hláskovo je krajina, v ktorej bývajú všetky hlásky slovenskej 

abecedy, majú svoje domy a žijú svoj veselý život. Cestujú po krajine, 

stretávajú sa, spolu sa učia, ale aj zabávajú. Po tejto krajine vozia hlásky 

a slová rôzne dopravné prostriedky, napríklad vláčiky, ktoré ich vozia zo 

stanice na stanicu, vláčiky sa spájajú do slov a viet, vznikajú nové náučné 

i zábavné texty. Aby sa dostali na námestie, ktoré je na konci hry a kde je 

pre slová pripravená zábava, musia plniť rôzne úlohy – najprv si 

precvičujú správnu výslovnosť, spájajú sa podľa pravopisných pravidiel 

a hrajú sa rôzne hry. Súčasťou tohto materiálu sú napríklad karty na 

princípe spievajúcej knihy, vláčiky, domino, pexeso či autokorektívne 

karty. Súbor je pripravený pre hru vo dvojiciach, v skupinách, ale aj pre 

jednotlivcov, čím plne spĺňa požiadavku individualizácie podľa stupňa, 

resp. úrovne zvládnutia spisovného slovenského jazyka. V tomto 

materiáli sa prioritne riešia tie jazykové javy, ktoré sa ukázali ako 

problematické pri výučbe slovenského jazyka detí Slovákov žijúcich v 
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zahraničí, predovšetkým je to výslovnosť, skloňovanie a tiež pravopis 

vybraných skupín slov. Tento súbor navyše pracuje s jedinečnou 

skupinou slov, ktorá umožňuje rozvoj aktívnej slovnej zásoby detí a ich 

porozumenia, pričom použitím v rôznych hrách, vždy v inom tvare, 

podobe či význame sa otvára cesta k nácviku hlbšieho porozumenia ich 

obsahu. 

3 Záver 

Obsahová integrácia jednotlivých predmetov v školskom 

prostredí umožňuje priblížiť vzdelávací obsah žiakom v jeho 

komplexnosti. Pozitívom je tiež úzka previazanosť na praktické využitie 

konkrétneho obsahu v životnej praxi a učenie v súvislostiach. Takéto 

učenie je úspornejšie, aj keď sa javí ako náročnejšie na prípravu učiteľa, 

využitie priameho vyučovacieho času je oveľa efektívnejšie. 

Predkladaný materiál tvorí výsledok práce autorského kolektívu 

pedagógov z Pedagogickej fakulty UMB, v ktorom sme sa pokúsili riešiť 

problémy vo výučbe slovenských žiakov v zahraničí, resp. žiakov 

slovenského pôvodu a slovenských žiakov v zahraničí, pripravujúcich sa 

na rozdielové skúšky zo slovenského jazyka a vlastivedy na slovenských 

školách. Na základe medzipredmetovej integrácie učiva vlastivedy a 

slovenského jazyka sme sa pokúsili vytvoriť taký materiál, ktorý umožní 

učiteľom vo vzdelávacích centrách a v školách v zahraničí skvalitniť a 

zároveň aj zatraktívniť výučbu slovenského jazyka pre žiakov v tých 

oblastiach, ktoré sa v danom prostredí javia ako náročné a 

problematické vo výučbe slovenského jazyka a slovenských reálií. 

Zároveň ponúkame možnosť, ako zefektívniť priamy vyučovací čas, tiež 

rozvíjať a upevniť pomocou didaktického materiálu Rozprávky o 

Slovensku, Naše Slovensko a Hláskovo národnostnú identitu detí 

Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ich pozitívny vzťah k Slovensku. 
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BAJKE O SLOVAČKOJ KAO PODRŠKA NASTAVI SLOVAČKOG JEZIKA I REALIJA 

Rezime 

Autorke u radu predstavljaju didaktički i metodički materijal za podršku 
nastavi slovačkog jezika i slovačkih realija za decu Slovaka koji žive van granica 
Slovačke. Objašnjavaju sadržaj i suštinu rada sa materijalom, ujedno i njegovo 
usmerenje na cilj. Bave se i motivima, kao i razlozima nastanka materijala ovog 
tipa kao jedinstvenog nastavnog pomagala. Autorke ističu moguć doprinos 
razmatranog materijala nacionalnom samopouzdanju kao i zajedništvu dece 
Slovaka koji žive u inostranstvu. 

Ključne reči: bajke, slovački jezik, poznavanje lokalne istorije i geografije, 
metodička podrška nastavi 
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Soňa Kariková – Alena Doušková – Zuzana Kováčová 

FAIRY TALES ABOUT SLOVAKIA AS SUPPORT FOR TEACHING SLOVAK 
LANGUAGE AND REALIA 

Summary 

The authors present didactic materials and resources which can be used 
for teaching Slovak language and the Slovak way of life to Slovak 
children living outside Slovakia. First, a description of the contents and 
organization of the materials is given, along with the aims. Following 
this is an explanation of the rationale behind using fairy tales as a 
unique teaching aid. The benefits of the approach argued for in the 
paper are promoting national identity and the sense of belonging to the 
Slovak community living outside Slovakia.  

Keywords: fairy tales, Slovak language, geography, methodical support 
for teaching 
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