
Normatívne jadro hovorenej podoby slovenčiny v meste osciluje v nor-
matívnom priestore, ktorý vytvárajú normy dvoch silných (systémových) va-
riet - norma tradičného dialektu charakteristická pre l generačnú skupinu,
a spisovná norma upevňovaná kodifikačnými potenciami, predovšetkým zá-
sluhou školy (je markantná v doro/umievaní príslušníkov 3 generačnej
skupiny) Z opozícií medzi oboma latentnými komunikačnými normami vzni-
ká nasycovaním pružne stabilná stredová norma charakteristická pre doro-
zumievanie obyvateľov z vekového spektra 24-59 rokov Široké vekové roz-
pätie 2 generačnej skupiny signalizuje na|vačšie normatívne dispozície, ale
súčasne poukazuje na plastickosť, relatívnu vágnosť a životaschopnosť cen-
trálnej normy, ktorá má ambície reprezentovať vlastnú komunikačnú normu
hovorenej podoby slovenčiny v meste v užšom význame (pórov Pátraš,
1991)

Pružná stabilita, otvorenosť a dynamickosť centrálnej normy sa pod-
poruje vyvažovaním systémovo-komumkačnych opozícií v rámci dorozumie-
vacieho útvaru Spontánnosť komunikácie ako kľúčový sociohngvistický
(normotvorný) parameter okrem systémových príznakov vyvoláva aj konšti-
tuovanie a hierarchizáciu charakteristických sociálno-komunikačných trendov
v priamom komunikačnom kontakte
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úspora práce hovondiel a uľahčovame artikulácie
metamorfózy vokalických a konsonantických skupín
vyrovnávame gramatických tvarov vnútn gramatického
rodu i medzi rodmi
konverzia medzi slovnými druhmi
polysémia, synonymia, homonymia
automatizovaná výstavba replík, traforetné konštrukcie
segmentačno-diferenciačné trendy
nivelizdčno-integračné trendy

Celý komplex noriem hovorenej podoby slovenčiny v meste si možno
názorne predstaviť ako prienik minimálne troch základných noriem Spo-
ločné prekrytie centrálnej normy a dvoch okrajových normatívnych priesto-
rov symbolizuje množinu spoločných znakov, ktoré spoluvytvárajú normu
konštituujúcej sa celonárodnej "hovorovej slovenčiny" Vnútri každej
normatívnej sféry je možné pomocou hĺbkových sond odhaliť ďalšie parciál-
ne normy, obzvlášť v prechodových oblastiach, kde sa oslabuje účinok
vekového kritéria a nastupujú iné konštrukty, ktoré bezprostredne korešpon-
dujú s pragmatickými zložkami komunikácie (pian, ciele, taktika komunikač-
ného zámeru a pod ) Preskupenie sociolingvistickych parametrov tak uvádza
do pohybu iné mechanizmy, ktoré sa nestávajú jednoduchým reflexom jazy-
kových rovín Infiltrujú do jazykového systému pod vplyvom konkrétnych
socialno-komumkačných dimenzii obyvateľov istej lokality Rozvoj dopravy,
vzdelanostný faktor, oslabovanie, príp reštrukturacia komunikačných
potenoi tradičných regionálnych dialektov a masmédiá (v poslednom období
šírenie príjmu televízneho signálu prostredníctvom siete telekomunikačných
družíc) postupne redukujú niekdajšiu silnú antinórruu medzi obyvateľmi
mesta a komumkantmi s pevnejšími zväzkami s vidieckou pospolitosťou
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