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PREDHOVOR 

 

 Dizertačná práca bola vypracovaná v internej forme doktorandského štúdia 

v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.  

 Cieľom výskumu bola analýza a opis zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých 

pomedzných a kysuckých goralských nárečí. 

Práca je rozdelená do siedmych častí. V úvodnej kapitole uvádzame predmet a ciele 

dizertačnej práce, ozrejmujeme metodologicko-koncepčné východiská práce.  V osobitných 

podkapitolách sa venujeme opisu reprezentatívnej vzorky a všeobecnej charakteristike 

používateľov sledovaných nárečí, zbieraniu a spracovaniu nárečového materiálu, transkripcii, 

kartografickému spracovaniu jazykového materiálu a prehľadu doterajšej literatúry a prác 

o nárečiach na horných Kysuciach. Druhá kapitola približuje históriu regiónu Kysúc a skúmané 

lokality. Územné vymedzenie a členenie sledovaných dialektov uvádzame v tretej kapitole. Štvrtá 

a piata kapitola tvoria jadro práce. Závery a perspektívy ďalšieho výskumu sme zhrnuli v šiestej 

časti. Posledná kapitola práce zahŕňa zoznam osád, v ktorých sme uskutočnili nárečový výskum, 

mapové vyobrazenia vybraných javov zvukovej roviny a nárečové ukážky, ktoré dokumentujú 

súčasný stav nárečia vybraných lokalít.  

 Výsledky práce môžu slúžiť ako východisko ďalšieho výskumu, ako zdroj poznatkov pre 

jazykovedcov, študentov či iných odborníkov zaujímajúcich sa o mnohorozmernú problematiku 

nárečí na horných Kysuciach, ktorá je v súčasnosti viac ako aktuálna. 
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ABSTRAKT  

 

RAMŠÁKOVÁ, Anna: Opis zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých 

pomedzných a kysuckých goralských nárečí. 

[Dizertačná práca]. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.  

Školiteľka: prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.  

Stupeň odbornej kvalifikácie: PhD.  

Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2010. 378 s. 

 

 

Práca sa venuje opisu súčasnej podoby fonologickej a morfologickej roviny 

hornokysuckých pomedzných nárečí lokalít Korňa, Kornica, Turzovka a  kysuckých goralských 

nárečí v obciach Čierne, Oščadnica a Skalité. Zameriava sa na vybrané javy zvukovej roviny,     

pri opise ktorých sa opierame o praslovenské východisko. Podrobne spracúva súčasný deklinačný 

systém substantív, adjektív a pronomín. Zhrňujúca podkapitola porovnáva deklinačný systém 

súčasných adjektív a pronomím so skloňovaním v praslovančine. Z hľadiska rozsahu i náročnosti 

analýzy diferencovaného materiálu už v práci nezaraďujeme komparáciu deklinačného systému 

substantív so stavom v praslovančine, analýzu a interpretáciu konjugácií a iných slovných druhov, 

ktoré sú ďalším perspektívnym cieľom výskumu. Súčasťou práce sú nárečové texty a mapy, ktoré 

prehľadne dokumentujú súčasný stav nárečí vo všetkých vybraných obciach. Rovnako 

odzrkadľujú dynamické zmeny na uvedených rovinách. Dizertačná práca dokumentuje, prehlbuje 

a systematizuje poznatky doterajších výskumov v nárečovo značne diferencovanej oblasti           

na horných Kysuciach; komentuje a aktualizuje dialektologický výskum, ktorý s doplnením 

archívnych záznamov a ich vzájomným porovnaním poskytuje dostatočne bohatú, informačne 

nasýtenú bázu pre monografické spracovanie fonologickej a morfologickej roviny 

hornokysuckých pomedzných a  kysuckých goralských nárečí.  

 

 

Kľúčové slová:  

Diachrónia. Dialektológia. Dialekt. Fonologická analýza. Goralské nárečia. Hornokysucké 

pomedzné nárečia. Morfologická analýza. Synchrónia. 
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I. ÚVOD 

 

1.1. Predmet a ciele práce 

 

Predmetom dizertačnej práce je opis zvukovej a tvaroslovnej roviny dialektu obcí 

Čierne, Oščadnica, Skalité, Korňa, Kornica a mesta Turzovka (pozri mapu č. 1).  

Dialekt prvých troch obcí má osobitné postavenie vzhľadom na to, že vo svojom 

jazykovom systéme uchováva súbor fonologických i morfologických javov  príznačných 

pre vývin poľských okrajových (malopoľských, resp. sliezskych) nárečí. Nárečie              

v lokalitách Korňa, Kornica a Turzovka zaraďujeme do skupiny hornokysuckých nárečí 

pomedzného nárečového areálu (Krajčovič, 1988, s. 232 – 234; pozri mapu č. 2). 

Hoci  existuje rozsiahla literatúra venovaná výskumu slovenských nárečí, kysucká 

nárečová oblasť patrí k najmenej preskúmaným. Jej výskumu sa dosiaľ venovalo veľmi 

málo pozornosti. Dodnes sa kysucké nárečia nemôžu pochváliť žiadnym komplexným či 

monografickým opisom. Opis zvukovej a tvaroslovnej roviny hornokysuckých 

pomedzných a kysuckých goralských nárečí je preto veľmi aktuálny.  

Výskum nárečí na Kysuciach je o to naliehavejší, pretože sa na ich území stretli  

a stále sa stretávajú viaceré vývinové tendencie či nárečové typy (moravsko-slovenský, 

lašský, sliezsky, čiastočne živecký). Paralelne s touto skutočnosťou ich poloha 

posilňovala vytváranie podmienok pre istý stupeň petrifikácie pôvodného stavu nárečí. 

Súčasný výskum nárečí na Kysuciach akoby potvrdzoval ich pomedzné situovanie, 

pretože chýba ich systematický a cieľavedomý výskum. 

Do problematiky nárečí na horných Kysuciach sme sa čiastočne pokúsili prispieť 

diplomovou prácou Dialekt v obci Skalité. Dizertačnou prácou Opis zvukovej 

a tvaroslovnej roviny hornokysuckých pomedzných a kysuckých goralských nárečí  sme sa 

rozhodli pokračovať vo výskume nárečí na horných Kysuciach rozšírením objektu 

výskumu o nárečie piatich lokalít (Čierne, Oščadnica, Turzovka, Korňa, Kornica).  

V nadväznosti na doterajšie poznatky o sledovaných nárečiach cieľom dizertačnej 

práce je: 

1. analyzovať a opísať (zdokumentovať) synchrónny stav fonologickej 

a morfologickej roviny nárečí šiestich obcí na horných Kysuciach – Čierneho, Oščadnice, 

Skalitého,Turzovky, Korne, Kornice; 

2. prehĺbiť poznanie dialektov vybraných obcí; 

3. prispieť k ich čo najkomplexnejšiemu poznaniu na uvedených rovinách. 
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Dizertačná práca dopĺňa a prehlbuje doterajšie poznatky nárečovo značne 

diferencovanej oblasti.  Komentuje a aktualizuje dialektologický výskum na horných 

Kysuciach. Opis súčasnej podoby fonologickej a morfologickej roviny hornokysuckých 

pomedzných a  kysuckých goralských nárečí a jeho porovnanie s niektorými prácami 

slovenských, českých a poľských dialektológov poskytol ucelenejší obraz o stave nárečí 

vo vybraných obciach na sledovaných rovinách. 

 

1.2. Teoreticko-metodologické východiská práce 

 

Vzhľadom na zameranie práce, ktorým je výskum dvoch jazykových rovín 

(fonologickej – vokalizmus a konsonantizmus a morfologickej roviny – substantíva, 

adjektíva a pronominá) vývinovo dvoch odlišných skupín nárečí, sme sa pri výbere 

skúmaných javov opierali o prepracovanú koncepciu Atlasu slovenského jazyka (1968 – 

1984) a monografiu Goralské nárečia od Júlie Dudášovej-Kriššákovej (1993).  

Po určení obcí, ktorých nárečie sa stalo cieľom nášho bádania, sme si určili 

jednotku jazykového systému, ktorú sme sa rozhodli skúmať. Stala sa ňou psl. hláska, na 

ktorú sme nazerali ako na prvok skupiny prvkov, ktoré sú vo vzťahoch vzájomnej 

podmienenosti a zviazanosti. Pozorovanie hlásky v jej bezprostrednom hláskovom okolí 

nám umožnilo získať prehľad o jej jednotlivých kvalitatívnych zmenách. 

Keď sme od seba odčlenili jednotlivé prvky psl. hláskoslovného systému – psl. 

hlásky, hľadali sme ich terajšie striednice. Pri pozorovaní výskytu súčasných striednic za 

pôvodné psl. hlásky sme získali realizácie samostatnej hlásky, ktorá nadobudla vlastnosť 

fonémy s pravidelnou systémovou realizáciou napr. fonémy y (napr. v goralských 

nárečiach v slovách ryž, lyška, ľyn, źymňoki, śňyk, ľyk, gřych, robiľi me to – 3. os. pl. 

préterita maskulín, byly mech us daľeko – 3. os. pl. préterita feminín a neutier) a 

pozičného variantu fonémy napr. velárneho ə v Oščadnici a v skupine hornokysuckých 

pomedzných nárečí napr. v slovách vetər, svokər, rebərko, ocət, dəska, zbətəčny (porov. 

podkapitoly 4.2.1.1. a 4.4.1.).  

Hlásky v našej práci považujeme za artikulačno-akustické jednotky  fonetického 

systému. Niektoré hlásky sú aj fonémami s osobitnými fonologickými variantmi resp. 

alofónami (Kráľ a Sabol, 1989).  

Po identifikácii inventára foném a jej kombinatórnych variantov, resp. alofón 

(ustálených typov realizácie fonémy), prvkov fonologickej roviny (Kráľ a Sabol, 1989) 

nárečia danej lokality. Nasledovala interpretácia ich realizácie vo vzťahoch k ich 
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diachrónnemu vývinu, ktorá si vyžiadala aj zohľadnenie zákonitostí tvaroslovných 

postupov (napr. v skupine kysuckých goralských nárečí vznik a prítomnosť dubletných 

tvarov v G pl. substantív feminín a neutier metlọf, šydlọf oproti tvarom metel, šydel, ktoré 

sú výsledkom ich medziparadigmatického vyrovnávania pod vplyvom tvarov G pl. 

substantív maskulín typu chlopọf v kysuckých goralských nárečiach); zánik *ъ 

v nenáležitej párnej pozícii v substantíve fša, či zachovanie rodového rozdielu               

v l-particípiu napr. dźeći a baby ľečily, sadźily, mynsaly. 

Nazeranie na štruktúru prvkov dvoch jazykových podsystémov (fonologického 

a morfologického) dialektu konkrétnej lokality potvrdilo rôzny stupeň stability ich 

fungovania napr. upúšťanie od realizácie pozičného variantu ə k výslovnosti samostatnej 

fonémy e, resp. fonémy y v N pl. maskulín a feminín a adjektív maskulín napr. v 

prípadoch pykny/pykni, stary/stari, fajny/fajni, bohaty/bohati, roroty/roroti, baby/babi 

(podrob. pozri podkapitolu 5.3.). 

Pri fonologickej analýze sme sa zamerali na hľadanie zhôd a rozdielov 

jednotlivých javov, na vysvetľovanie ich vzájomných vzťahov a hľadanie príčin ich 

vzniku. 

Nasledovala etapa porovnávania. Najskôr sme osobitne konfrontovali obidva 

podsystémy dialektu danej obce v rámci skupiny jedného typu nárečí. Samostatne sme 

porovnávali fonologický systém nárečí lokalít Korňa, Kornica, Turzovka a obcí Čierne, 

Oščadnica a Skalité. Pristúpili sme aj k porovnávaniu tvaroslovného systému nárečí, opäť 

najskôr jednej skupiny nárečí (hornokysuckých pomedzných nárečí), potom druhej 

skupiny (kysuckých goralských nárečí). Napokon sme dospeli do štádia vzájomnej 

konfrontácie šiestich zvukových a tvaroslovných podsystémov. 

Kompaktnosť nášho bádania narúšala geografická a napokon i jazyková 

izolovanosť dvoch sledovaných skupín nárečí. Až keď sme ich skúmali v širších 

jazykových súvislostiach (v ich bezprostrednom nárečovom okolí), a teda sme skúmali aj 

susedné nárečia, ukázali sa plynulé prechody a presahy nárečových jednotiek konkrétnej 

lokality.  

Iba vďaka chápaniu nárečového systému vybranej obce ako organicky zviazanej 

súčasti rozčlenenej celosti slovenského, resp. poľského jazyka sa mohol aj ich vývin 

a fungovanie odrážať aj vo vývine a fungovaní uvedených jazykov v úplnosti.  

Aby naša vedecko-výskumná činnosť získavala čo najväčšiu objektivitu, 

uskutočnili sme verifikáciu jej výsledkov. Opierali sme sa o poznatky doterajších 

vedeckých prác českých, slovenských, poľských jazykovedcov a atlasových prác, ktoré 
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umožnili verifikovať najnovšie výsledky dialektologického výskumu. Neobišli sme ani 

diplomové, rigorózne a dizertačné práce, ktoré sa venovali problematike nárečí na 

Kysuciach.  

Dobrým východiskom pri formulovaní záverov a konfrontácie súčasných 

nárečových opisov a výskumov predchádzajúcich období mohla byť iba podrobná 

charakteristika  hláskoslovného a tvaroslovného systému analyzovaných nárečí. 

Naším cieľom nebolo potvrdiť ani vyvrátiť či určiť slovenský, resp. poľský pôvod 

jednotlivých jazykových javov dialektov vybraných obcí. Chceli sme vytvoriť dobrú 

východiskovú bázu pre ďalší perspektívny výskum nárečí na horných Kysuciach. 

 

1.3. Reprezentatívna vzorka, všeobecná charakteristika informátorov  

 

Reprezentatívna vzorka na charakteristiku a analýzu zvukového systému a javov aj 

tvaroslovnej úrovne nárečia každej vybranej lokality predstavujú nárečové prehovory 

informátorov vo veku od 65 rokov, ktorých sme považovali za najstarších nositeľov 

dialektu. Táto skupina ľudí si najlepšie zachováva nárečie. Najstaršia generácia aktívnych 

používateľov nárečia navštevovala ľudovú a meštiansku školu, prevažná väčšina má 

základné vzdelanie. Šiesti informátori (z celkového počtu 51 osôb) z lokalít s goralským 

nárečím a štyria (z celkového počtu 23 osôb) obyvatelia, ktorí používajú dialekt patriaci 

do skupiny hornokysuckých pomedzných nárečí, majú stredoškolské vzdelanie.  

Veľmi dobrým výskumným objektom boli ľudia, ktorí mali výraznú artikuláciu 

i napriek tomu, že neraz horšie počuli. Často žijú sami vo svojej domácnosti, neraz i v 

bezprostrednom susedstve. Takíto informátori zriedkakedy využívajú mediálne 

prostriedky a nie sú natoľko ovplyvnení  tlakom iných jazykových systémov. 

V súvislosti so skupinou po goralsky hovoriacich autochtónov nemožno obísť 

skutočnosť, že i keď ide o goralské jazykové prostredie s genetickými spojitosťami 

s malopoľskými a sliezskymi nárečiami, ide o obyvateľstvo so slovenským národným 

povedomím (podrob. pozri Dudášová-Kriššáková, 1993, s. 36 – 39; rovnako porov. 

nárečovú ukážku č. 6 a 7). 

Spoľahlivou výskumnou metódou bol zvukový záznam spontánneho1, vopred 

nepripraveného prehovoru autochtónnych obyvateľov obce, aktívnych používateľov 

                                                 
1 Za najcennejší zdroj informácií o nárečí považujeme spontánny nárečový prejav v známom domácom 

prostredí jeho nositeľov. 
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nárečia, ktorí rodnú obec neopustili na dlhší čas. Pri monologickom prejave autochtónov 

explorátor nenarúša plynulosť ich rozprávania. Pri rozhovore s niektorými informátormi 

sme však použili aj formu usmerňovaného prejavu.  

Prirodzene, pri terénnych výskumoch sa ukazuje, že informátori pri bežnom 

komunikačnom akte používajú a miešajú prostriedky dvoch či viacerých útvarov 

slovenského národného jazyka. 

V snahe neovplyvňovať jednotlivých informátorov spisovnou, resp. hovorovou 

formou slovenčinou sme ich oslovovali v goralskom nárečí obce Skalité, ktoré poznáme 

z autopsie. 

 

1.4. Zbieranie a spracovanie súčasného nárečového materiálu, materiálové  

východiská práce 

 

Roztrúsenosť chotárov a osád  po kopaniciach (podrob. pozri mapu č. 3 a č. 4; 

pozri podkapitolu 2.1.) a rozsiahla dĺžka každej vybranej lokality  si vyžiadala 

nevyhnutnosť osloviť väčší počet ich obyvateľov.  

Vlastný nárečový materiál sme získali  v nasledujúcich osadách, respozri 

chotároch2: v obci Čierne (výskum uskutočnený v 3/4 osád obce) – Brehy (1), Centrum 

(4), Podvŕšky (1), Šošnivie (1), U Benčíkov (2), U Gelačákov (1), U Grochalov (1), U 

Jašurkov (1), U Klužákov (1), U Špili (2), V Pľačisku (1); v obci Oščadnica (výskum 

uskutočnený v centre obce a osihotených osadách) – Beskydek (1), Košariská (2), Magura 

(1), Rovne (2), U Jendrišáka – (1), U Marguša (2), U Smolky (2), U Švancary – (2), 

Závozy (1); v Skalitom (výskum uskutočnený v 3/4 osád obce) – Centrum: Potok (5), 

Rieky (1), U Gonščáka (2), Ústredie (1); Kudlov: Pri kaplnke (1); Serafínov: U Francoka 

(2), U Gamrota (1), Serafínov (2); Tomica (1); Tridsiatok: Sihly (1), Tridsiatok (1), 

U Rucka (1), U Sventkov (2); v lokalite Kor ňa – Gajdošove (1), Komaniková (1), 

Korduliakovci (1), Mravcovci (1), U Muchov (1), U Peknika (1), U Sadléka (1), U Sučíka 

(1), U Súhradky (1); Kornica (osady popri hlavnej cestnej komunikácii) – Barani (1), 

Cisárikovci (1), U Šamajov (2); Klokočov – Hlavice (1), Hrubý Buk (1), Klin (1), Rybáre 

(1); Turzovka (bez centrálnej časti územia mesta) – Hlinené (rozsiahla nárečová časť 

mesta – Vyšný koniec (3), Plechovka (2)), Turkov – časť mesta nárečovo odlišná od časti 

                                                 
2 V zátvorkách uvádzame počet oslovených nositeľov dialektu, ktorých nárečový prejav sme skúmali. 
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Hlinené)  – U Mravca (1)  (hraničná osada s žilinským okresom – nárečie lokality Veľké 

Rovné).  

Dovedna sme oslovili 75 osôb – 51 autochtónov z obcí s kysuckým goralským 

nárečím a 23 informátorov z lokalít s hornokysuckým pomedzným nárečím. 

Základný súčasný nárečový materiál potrebný na analýzu nárečia vybraných obcí 

sme získali priamym terénnym výskumom. V obci Skalité sme zbierali nárečový materiál 

už počas magisterského štúdia v rokoch 2000 – 2004, v obci Čierne v lete 2007, 

v Oščadnici v lete 2008. V meste Turzovka, v Korni a Kornici sme heuristický výskum 

uskutočnili na prelome mesiacov august a september 2009, kde sme nárečový materiál 

získali predovšetkým dotazníkovou formou.3  

Okrem vlastného dialektologického materiálu sme použili vysoko kvalitnú 

zvukovú nahrávku (približne dve hodiny zvukového záznamu) oščadnického nárečia 

z roku 1984 z niekdajšieho Kabinetu fonetiky FiF UK v Bratislave, v súčasnosti 

deponovanú v archíve Katedry slovenského jazyka FiF UK v Bratislave, ktorej fonetický 

prepis sme urobili v apríli 2008.4  

Nárečový materiál, ktorý sme použili na analýzu a opis javov fonologickej 

a morfologickej roviny dialektov vybraných obcí sme získali v obci Skalité od 21 

informátorov, v Oščadnici od 14 informátorov  a v obci Čierne od 16 informátorov,          

v hornokysuckej pomedznej nárečovej oblasti v Kornici od 4 (v Klokočove od 4),  

v Korni od 9, v Turzovke od 6 informátorov (z toho 1 informátorka z mestkej 

časti Turzovky Turkov).  

Od každého informátora z hornokysuckej pomedznej nárečovej oblasti sme získali 

nárečový materiál podľa dotazníka. Zvukový záznam sme získali od 1 obyvateľa 

z lokality Turzovka, časti Hlinené, a od 2 informátorov z obce Korňa (20-minútový 

záznam).  

Z goralskej nárečovej oblasti sme získali zvukový záznam od každého 

informátora. Prepisom vlastných zvukových náhravok (v rozsahu približne 8,5 hodiny 

čistého zvuku) sme prepísali iba časť. K dispozícii sme mali 79 normostrán vlastného 

nárečového materiálu. 

                                                 
3 Dotazník pre výskum slovenských nárečí (E. Pauliny a J. Štolc, 1947).  
4 Nárečový materiál z roku 1984 sme porovnávali so zvukovým záznamom, ktorý sme sami získali pri 

vlastnom výskume. Dokonca sme mali možnosť hovoriť s tými istými informátormi aj po vyše 20-ročnom 

časovom odstupe. 
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Transkribované nárečové texty sú obrazom súčasného stavu nárečia aj s porušením 

normy. Do práce sme zaradili iba stručný výber predovšetkým z vlastnej nárečovej bázy. 

Objavujú sa v nich hláskoslovné i tvaroslovné javy, ktoré nie vždy korešpondujú              

s nárečovou formou. Často sú to výsledky interferencie dvoch existenčných foriem 

slovenského národného jazyka, resp. iného funkčne stabilného jazykového systému.  

Nárečové texty sme zoradili podľa jednotlivých lokalít, ktoré sme tematicky 

odlíšili. Každú nárečovú ukážku sme lokalizovali príslušným chotárom, v ktorom žije 

konkrétny informátor, od ktorého sme získali nárečový materiál. Rovnako uvádzame 

pohlavie informátorov a rok ich narodenia. U niektorých informároch (pozri číslo 

nárečovej ukážky 8, 9, 25 – 29) sme nezistili miesto ich bydliska, preto uvádzame 

osobitnú poznámku nezistili sme. Číslo každej ukážky korešponduje s odkazom               

na ukážku, ktoré  uvádzame pri každej osade uvedenej v zozname osád a chotárnych 

názvov, v ktorých sme uskutočnili výskum a ktorý sme zaradili na záver práce. Napokon 

pod každou nárečovou ukážkou uvádzame údaje o osobe, ktorá nahrala zvukový záznam 

a prepísala nárečový prehovor. Informáciu sme doplnili o časový údaj. 

Okrem vlastnej nárečovej bázy sme do práce zahrnuli dialektologický materiál, 

ktorý sme získali excerpciou z diplomovej práce Anny Dušalovej (1997) a rigoróznej 

práce Evy Dodekovej (2002). Práce nám poskytli vzácny nárečový materiál z mesta 

Turzovka, ktorý sme tiež použili pri opise morfologickej roviny turzovského nárečia.  

Nárečové formy, ktoré uvádzame v práci píšeme kurzívou. Nárečové doklady 

z práce A. Dušalovej, ktoré dokumentujú prítomnosť palatálnych konsonantov autorka 

označovala grafémami č, š, ž. V našej práci ich uvádzame v podobe ć, ś, ź napr. ćicho, 

źima, śano. V závere dizertačnej práce, kde sumarizujeme výsledky našej vedecko-

výskumnej činnosti uvádzame aj nárečové formy, ktoré zachytili viacerí explorátori 

(Eugen Gašinec, Adriana Ferenčíková, Adolf Kellner) a ktorých fonetický prepis sme 

neupravovali.  

Pri výskume dvoch určených rovín sme použili foneticky transkribované texty 

súvislých nárečových prehovorov.  Nárečový materiál (zvukový i dotazníkový) sme 

prepísali podľa zásad fonetickej transkripcie  platných v slovenskej dialektológii 

s použitím osobitných grafém, ktorú  opisujeme v nasledujúcej podkapitole 1.5. Niektoré 

javy sme dodatočne overovali v teréne.  

 Po dlhodobom procese transkribovania zvukových nahrávok z jednotlivých lokalít 

sme výberovou excerpciou získali jednotlivé nárečové javy, ktoré sme spracovali           

vo fonologickej a morfologickej analýze, ktorú predkladáme v IV. a V. kapitole.  
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Rovnako sme do analýz zahrnuli materiál, ktorý sme získali dotazníkovou formou (pozri 

poznámku pod čiarou č. 3) a ktorý bol podkladom opisu fonologickej roviny skupiny 

hornokysuckých pomedzných nárečí (Korňa, Kornica, Turzovka).  

 

1.6. Kartografické spracovanie jazykového materiálu  

 

Na základe mapového výrezu žilinského kraja z vektorovej mapy Vmap Sk             

1: 200 000, ktorého digitálne spracovanie nám poskytol Geodetický a kartografický ústav 

v Bratislave sme si vytvorili vlastnú podkladovú mapu. 

Mapa č. 1 odzrkadľuje súčasnú štruktúru krajiny a ľudský zásah do nej – väčšie 

mestské sídla a cesty, štátne hranice. Údaje o vybraných lokalitách a ich menších 

jednotlivých územných častiach5, v ktorých sme uskutočnili vlastný nárečový výskum 

dokazujú historickosť krajinnej štruktúry. Aby sme poukázali na ráz kysuckej oblasti, 

mapu sme doplnili kontúrami horstiev a povodí hlavných riek, ktoré ukazujú na prírodné 

danosti krajiny (primárnu štruktúru krajiny – vodu, les a možnosti osídlenia), orografické 

celky, horské toky a riečny systém rieky Kysuca.  

Podkladovú mapu sme si upravovali podľa vlastných potrieb, do ktorej sme 

zapisovali jazykový materiál, ktorý sme zapísali do príslušnej lokality. Súčasťou každej 

mapy je legenda. 

Kartografické spracovanie jazykového materiálu nám umožnilo dokumentovať 

konkrétny nárečový materiál. Napokon, samotné textové ukážky, zaradené na záver 

dizertačnej práce najlepšie dokumentujú a odzrkadľujú súčasný stav nárečí skúmaných 

lokalít aj s porušením nárečovej normy, resp. narúšaním pôvodného stavu nárečia. 

 Mapové vyobrazenia rešpektuje členenie nárečí na území Slovenska, ktoré uvádza 

prvý zväzok Atlasu slovenského jazyka (1968, s. 4).  
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