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Úvod 1.Jazykové hranice slovenèiny prekraèujú zemepisné hranice Slovenska. 2. Hranice slovenèiny nie sú 
presne urèené ani v rámci administratívno-právnych a štátnych hraníc.  
1. Slovenský jazyk ako štátny jazyk na Slovensku (49,035km2 v Strednej Európe), v susedných krajinách 

v Èesku, Po¾ku, Ukrajine, Maïarsku, Rakúsku ako aj v Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku atï. ako 
menšinový jazyk. V zahranièí, vo viacej ako 30 krajinách (Dudok 2008) žije asi 2,6 milióna Slovákov 
(Sprievodca  2001).  

2. V Slovenskej republike žije 5,3 milióna obèanov: 85% Slovákov, okolo 10% Maïarov, 4,6% Rómov, 
0,2% Rusínov. Medzi tradièné národnostné menšiny patria  Èesi, Poliaci, Nemci, Bulhari, Chorváti, 
Srbi a po osamostatnení Slovenska evidujeme aj okolo 15 tisíc dlhodobo žijúcich cudzincov, a na 
Slovensku sa používajú aj mnohé nomádske jazyky. 

 
1. Výskum otázky hraníc v slovenskom jazyku 
V �slovenskej jazykovede sa otázke hraníc slovenèiny nevenovala systematická pozornos . V minulosti sa 
otázkou jazykovej hranice v slovenèine zaoberala hlavne porovnávacia jazykoveda (orientovaná na  vývin 
a pôvod slovanských, resp. ešte v širšom zábere, na vývin indoeurópskych jazykov), typologická a 
kontrastívna lingvistika 
 
2.Charakter hranice medzi jazykmi a v jazyku 
Hranice slovenského jazyka urèujú viaceré aspekty, genetický, typologický, areálový a pod., èím nadobúdajú 
nie charakter ostrej hranice, ale skôr pohyblivej hranice, ktorá sa mení vo vývinovom aj komunikaènom 
priestore.  
   Geneticky slovenèina patrí medzi západoslovanské jazyky (spolu s po¾štinou, kašubèinou, èeštinou 
a hornou a dolnou lužickou srbèinou), ale uchováva aj južnoslovanské prvky Napr. v slovenèine je za psl. 
*tort/ tolt je - trat, tlat ( �rakyta, lake ), v èeštine je �rokyta, loke , v po¾štine rokita, ³okieæ. 
 Typologickými charakteristikami sa slovenèina radí medzi flektívne jazyky. Najvýraznejšie to 
dokumentuje morfologický potenciál slovenèiny: píšem (1. os. sg. PREZ), napíšem (1. os. sg. FUT), kým 
geneticky blízke jazyky, napr. chorvátèina alebo srbèina to riešia analytickými prostriedkami: ja æu da 
napišem (srb.), ja æu napisati (chorv.).  Avšak vo svojej jazykovej štruktúre pozná aj mnohé prvky 
analytických jazykov, prvky polysyntetických jazykov (jednoizbový, samolieèba, ve¾komesto atï.). Hranice 
jazyka ovplyvòuje aj areálový aspekt (napr. uvedené znaky polysyntetizmu, ako aj mnohé iné, vo ve¾kej 
miere sú prítomné v okolitých stredoeurópskych jazykoch, v èeštine, nemèine, maïarèine atï. V rámci 
euroareálu slovenèina je charakteristická tým, že predstavuje kultúrne hranièné pásmo medzi Východom 
a Západom, èo sa odzrkad¾uje hlavne v lexikálnom systéme. 

  Moderná slovenèina je vnútorne èlenitá, funkène diferencovaná a v súhrne svojich zložiek 
predstavuje zložitý a dynamický sociálno-komunikaèný systém (Bosák red. 1998: 9) s osobitnou realizáciou 
vlastnej jazykovej endosféry na jednej strane a na druhej strane je to samostatný jazyk, v ktorom sa zrkadlí 
vonkajšia realita, realita poèetných iných jazykov, ktoré napåòajú zmyslom jazykovú exosféru slovenèiny. 
Najvidite¾nejšie sa toto napätie medzi endosférou a �tendenciou tvori  slová z vlastných zdrojov a exosférou 
a tendeciu po internacionalizácii prejavuje v slovnej zásobe, resp. v synonymizácii. Bohatým zdrojom 
jazykových informácií tohto druhu je Synonymický slovník slovenèiny hádka - škriepka - spor - priek - kniž. 
incident – konflikt atï.(SSS 1995). V lexikálnych a jazykových rámcoch (hraniciach) je však obsiahnutý aj 



 

ekolingvistický rozmer (v rámci demokratizácie slovenèiny akceptuje sa komfortný jazyk pori ostatných 
varietách) a lingvoestetický rozmer existenènej motivácie takýchto prostriedkov v slovenèine. 

Slovenèina ako zložitý a èlenitý etnosignifikaèný a dynamický sociálno-komunikaèný systém. 
Z územného stanoviska ju charakterizujú tri ve¾ké náreèové oblasti, západoslovenské, stredoslovenské 
a východoslovenské náreèia (Krajèoviè 1974). Koncom 18. a zaèiatkom 19. storoèia na báze 
západoslovanského náreèia a idiolektu trnavského katolíckeho duchovenstva bola slovenèina kodifikovaná 
ako spisovný jazyk. Evanjelici, ¼udovít Štúr a štúrovci, roku 1843 kodifikovali modernú slovenèinu na 
stredoslovenskom základe. Pred kodifikáciou slovenèiny okrem náreèových podôb na území dnešného 
Slovenska plnohodnotne fungovala aj kultúrna východná, stredná a západná slovenèina. Paralelne so 
slovenèinou funkciu spisovného jazyka slovenskej inteligencie plnila latinèina, staroslovienèina, prvý 
spisovný jazyk Slovanov, èeština, nemèina a iné jazyky. 

Poèetné prevzatia sú z latinèiny (škola, kostol, koše¾a), nemèiny (grunt, štát; nár. �richtova , 
�pucova , profes. šteker, letlampa), francúzštiny (napr. na formant -áž, -ér: blamáž, reportáž; adaptér, masér, 

montér), talianèiny (pianisimo, adagio), z ruštiny, ale aj  výrazy sprostredkované japonskou kultúrou (džudo, 
džiudžicu, jen, haiku, tanka, samuraj, suši, šitake.V súèasnosti do slovenèiny prenikajú hlavne anglicizmy, 
v 70. rokoch (blues, folk, pop, rock, tinedžer, kemping, stres, trend,víkend, supermarket) a na rozhraní 20. a 
21. storoèia klíring, díler, triler, skener, skín (skínhed), broker, bilbord, wokshop atï. (Bosák ed. 1998: 45). 

Niektoré anglicizmy sú aktívne iba v zahraniènej slovenèine, hlavne v slovenskej diaspóre 
v Anglicku, v Amerike, v Austrálii, ale aj vo Vojvodine. Vo verejnej a masmediálnej komunikácii Slovákov 
vo Vojvodine (Srbsko) sa bežne používa výraz brend. Na Slovensku sa ujal domáci výraz ochranná známka. 

Neostrú, pohyblivú hranicu slovenèiny urèujú variety (spisovná – nespisovná atï.), typy 
komunikácie (I. celospoloèenká komunikácia, II. bežná komunikácia, III. regionálna komunikácia, IV. 
skupinová komunikácia, V. rodinná komunikácia, VI. konfesionálna komunikácia) a osobitné komunikaèné 

�sféry pod¾a príslušných èinností (1. hospodárska èinnos , 2. spoloèenská a �politická èinnos  (vrátane 
�správnych orgánov, súdnictva, armády), 3. výrobná èinnos , 4. veda a popularizácia vedy, 5. masová 

informácia, 6. organizovaná výuka, 7. každodenný život, 8. umelecká literatúra, 9. estetické pôsobenie 
�(divadlo, film, televízia a pod.), 10. ústna slovesnos , 11. osobná korešpondencia (Bosák 1990, Bosák ed. 

1998: 103-104).  
 
3. Pluricentrický charakter modernej slovenèiny 
Slovenèina sa okrem na území dnešného Slovenska už takmer tri storoèia vyvíja aj v zahranièných 
slovenských enklávach, kde má status menšinového jazyka. Odrazilo sa to hlavne na lexikálnej norme, ale aj 
v iných rovinách jazyka. Napr. v dolnozemských slovenských eknklávach sa bežne rozlišuje dyòa (Citrulus 
vulgaris) - melón, v dialekte  gerega (Melo cucumis). Na Slovensku v bežnej komunikácii je cukrový melón 
– èervený melón (Dudok 2008). 
 
4. Zahranièná slovenèina 

Slovenèina sa používa v zahranièí ako enklávny i diasporálny jazyk. Enklávny jazyk je výsledkom 
vývinu európskej geopolitickej situácie od 18. do 20. storoèia: Po tereziánskych a jozefínskych reformách 
a rozpade Osmanskej ríše v južnej Panónii vznikli silné slovenské ostrovy (na Dolnej zemi: v Maïarsku, v 
Srbsku, Rumunsku), po roku 1918 aj v Po¾sku, na Ukrajine a inde. 
V takmer tridsiatich zámorských a západných krajinách sa v 20. storoèí formovala slovenská diaspóra. V 
súèasnosti zahranièná slovenèina má prevažne diasporálny charakter. 
 
Záver: Hranice slov �enského jazyka sú heterogénnej povahy. Môžu by  vnútorné a vonkajšie. Predstavujú 

�prirodzenú danos  slovenèiny a �také, prirodzené, by pod¾a nás mali aj zosta . 
A celkom na záver, dovo¾te mi, aby som vyjadril úprimné poïakovanie mojim japonským priate¾om, 

kolegom a � �usporiadate¾om tohto seminára za možnos  zúèastni  sa na takomto jednom vedeckom podujatí 
a �prezentova  otázku hraníc slovenèiny. 
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