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Rodová politika
Legislatívny rámec rodovej rovnosti na Slovensku
a rodovo vyvážený jazyk
Inkluzívny/rodovo vyvážený jazyk v slovenskom
jazykovom prostredí
K použitiu rodovo vyváženého jazyka v jazykovej
krajine na Slovensku na príklade informačných
tabúľ s aktuálnymi hygienickými opatreniami v
súvislosti pandémiou koronavírusu v Banskej
Bystrici

Jazyková krajina


Jazyková krajina opisuje každodenný fenomén a zároveň profesionálnu
paradigmu, ktorá sa venuje pozornosť skúmaniu použitia písomnej
formy jazyka vo verejnom priestore.



Jazykové krajiny pozostávajú z vizualizovanej podoby jazyka vo forme
značiek, plagátov, informačných tabúľ, reklamy atď. a sú typickými
javmi 20. storočia. V priebehu rokov ustavične pribúdali a stali sa
neoddeliteľnou súčasťou krajiny pretvorenej ľuďmi a v niektorých
prípadoch aj typickou značkou ich mestského priestoru. Nemusia byť
nevyhnutne viacjazyčné, hoci práve na tento rozmer výskumu sa
upriamila najväčšia pozornosť. Jazykové krajiny sa tak chápu ako
typické javy postmoderných mestských priestorov, ktoré zdieľajú
viaceré etnolingvistické skupiny žijúce vedľa seba. Špecifické
formovanie tejto krajiny sa interpretuje ako stopa a symbol tohto
spolužitia.



Je zrejmé, že jazyková krajina je úzko spätá s jazykovou politikou. Ide o
politiku top-dawn (zhora nadol), pričom aspekty jazykovej krajiny sú
výsledkom jazykovej politiky v tradičnom zmysle.



Korene rodovej politiky, ktorá je na rozdiel od iných verejných
politík veľmi mladá, sa formovali už od 17. – 18. storočia na
báze rôznych protidiskriminačných aktivít za práva žien.
Zásadný vplyv na vznik rodovej politiky mala tzv. druhá vlna
feminizmu v druhej polovici 20. storočia.



V tomto období sa sformovala hlavná filozofia rodovej politiky,
ktorá je aktuálna dodnes.



Rodová politika sa zaoberá pomermi medzi rodmi
vychádzajúc z toho, že biologické rozdiely v pohlaví
neoprávňujú k vytváraniu spoločenských rodových rozdielov
(Pietruchová a Magurová, 2011, s. 10).



EÚ sa už od svojich počiatkov snaží o vytvorenie sociálneho
rozmeru Európy a dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami.
Komplexný systém, ktorého cieľom bolo formulovať a presadzovať
pravidlá nediskriminácie vo vede, politike, zamestnaní, práve,
školstve, živote rodiny, jazyku a pod. sa ale vytvoril až koncom 20.
storočia.



Pokiaľ ide o legislatívny rámec na úrovni EÚ, základným
medzinárodným dokumentom je Všeobecná deklarácia ľudských
práv z roku 1948, podľa ktorého nikto nesmie byť diskriminovaný na
základe pohlavia, rasy, farby, jazyka, náboženstva, politického
názoru, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k
národnej menšine alebo majetku.



Politiku rodovej rovnosti podporili rôzne medzinárodné zmluvy,
dokumenty, dohovory a akčné platformy.



Tzv. Amsterdamská zmluva z roku 1999 vymedzila rovnosť ako
centrálny problém a jednu z hlavných úloh EÚ.



V Zmluve z Amsterdamu je ako záväzný princíp zakotvený aj
gender mainstreaming ako stratégia EÚ na dosiahnutie rodovej
rovnosti vo všetkých oblastiach verejného i súkromného života.
Všetky štáty sa pristúpením k EÚ zaviazali uplatňovať tento princíp
vo svojej politike.



Princíp gender mainstreaming znamená tzv. horizontálny prístup,
teda prierezovú nadrezortnú politiku, pričom rodová rovnosť, teda
rovnosť žien a mužov sa dá dosiahnuť len vtedy, ak je stanovená
ako cieľ vo všetkých oblastiach politiky, ku ktorým patrí aj jazyková
politika resp. politika rodovej rovnosti v jazyku.

Slovenská republika je v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie
viazané viacerými medzinárodnými dokumentmi, ktoré sa
implementujú do ich legislatívy a praxe. Medzi najdôležitejšie patria:
Všeobecná deklarácia ľudských práv,
Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej
diskriminácie,
Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)
a jeho Opčný protokol,
Deklarácia OSN o odstránení násilia voči ženám,
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho
dodatkové protokoly,
Dohovor Medzinárodnej organizácie práce,
Dohovor Európskej sociálnej charty,
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a iné.



Napriek už dlhodobejšie existujúcej legislatíve, týkajúcej sa
zrovnoprávnenia žien a mužov či iných pohlaví na medzinárodnej
úrovni, možno sledovať záujem o riešenie právnych otázok
týkajúcich sa použitia rodovo vyváženého jazyka až v posledných
desaťročiach.



Pod vplyvom výskumu jazyka podnieteného feministickým hnutím už vo
viacerých krajinách sveta a v rôznych medzinárodných organizáciách
existujú právne či politicko-právne normy, ktoré podporujú, upravujú
alebo dokonca používajú rodovo vyvážený jazyk.



Vo vzťahu k rodovo vyváženému jazyku teda možno hovoriť o práve,
ktoré podporuje rodovo vyvážený jazyk len nepriamo, pričom vytvára
predpoklady pre jeho uplatňovanie, ako aj o práve, ktoré už špecificky
upravuje používanie rodovo vyváženého jazyka.



V Slovenskej republike je problematika rodovej rovnosti všeobecne
rozpracovaná v špeciálnej legislatíve.



Relevantný je najmä tzv. Antidiskriminačný zákon, ktorý explicitne
pomenováva príčiny diskriminácie v článku 2. Zákon upravuje zásadu
rovnakého zaobchádzania mužov a žien vo vymedzených oblastiach.
Preberá právne akty Európskej únie a sústreďuje sa na uplatňovanie
tejto zásady v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti,
poskytovaní tovarov a služieb, vo vzdelávaní, v pracovnoprávnych
vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch.



Antidiskriminačný zákon rozlišuje niekoľko spôsobov diskriminácie,
diskrimináciu
na báze používania sexistického jazyka ale
neuvádza explicitne a neustanovuje explicitne ani požiadavku na
používanie rodovo vyváženého jazyka.



Terkanič poukázal na to, že používanie sexistického jazyka v rôznych
situáciách môže naplniť (alebo nenaplniť) predpoklady rôznych spôsobov
diskriminácie.



Sexistický jazyk sa chápe ako typ diskriminačného jazyka, ktorý sa spája
napríklad s vylučovaním, trivializáciou či znevažovaním (zväčša) žien.
Prejavuje sa mnohými spôsobmi, medzi ktoré patrí aj zneviditeľňovanie
žien v jazyku (označovanie mužským gramatickým rodom, napr. politici),
asymetrické označovanie (napríklad žena premiér) či stereotypné
označovanie (zdravotná sestra, lekár a pod. – porov. Terkanič v Cviková
a kol., 2014, s. 36).



Terkanič sa zaoberal diskrimináciou formou jazyka z rôznych perspektív
Antidiskriminačného zákona. V rámci vymedzenej pôsobnosti zákona sa
za diskriminačné podľa jeho názoru môžu spravidla považovať aj extrémne
formy rodovo nevyváženého jazyka spočívajúce vo verbálnom (aj
neverbálnom) sexuálnom obťažovaní, „ktorého úmyslom alebo
následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára
zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé
prostredie“ (§ 2a, ods. 5 zákona).



Pokiaľ ide o legislatívny rámec, na Slovensku zatiaľ neexistujú
príslušné zákony,
ktoré by explicitne zahŕňali požiadavku
obmedzovania sexistického jazyka resp. uplatňovania rodovo
vyváženého/nesexistického jazyka v príslušných oblastiach.
V porovnaní napr. s nemecky hovoriacimi krajinami, kde už existuje aj
príslušná legislatíva, tak na Slovensku zatiaľ možno hovoriť len o
čiastkových mimovládnych iniciatívach zameraných na odhaľovanie a
prevenciu diskriminácie v jazyku.



Zväčša ide o analýzy na základe monitoringu médií alebo odporúčania
pre nesexistické zobrazovanie v médiách. Záujem o problematiku
rodovo vyváženého jazyka na Slovensku sa odráža aj v rôznych
etických kódexoch, vnútropodnikových pravidlách, prípadne
súkromnoprávnych zmluvách, dohodách či iných dokumentoch, ktoré
sa však zväčša nedostávajú do povedomia širšej verejnosti.



Príkladom rastúceho záujmu o rodovo vyvážené vyjadrovanie môže byť
na Slovensku aj činnosť Rady pre reklamu, orgánu etickej
samoregulácie reklamy. V roku 2014 prijalo Valné zhromaždenie Rady
pre reklamu viacero zmien svojho etického kódexu, na základe ktorého
posudzuje Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sťažnosti na reklamy.
Medzi tieto zmeny patrí aj doplnenie článku 11, odsek 1 etického
kódexu o požiadavku rodovo vyváženého jazyka.



I keď používanie rodovo vyváženého jazyka v Slovenskej republike
zatiaľ nie je ustanovené explicitne žiadnym zákonom, v posledných
rokoch sa začali presadzovať snahy na zviditeľnenie žien v jazyku.
Iniciatívy smerujú predovšetkým na eliminovanie sexistického
jazyka vo verejnej sfére.



Na Slovensku sa problematika rodovo vyváženého jazyka začala
spoločensky zviditeľňovať až v posledných rokoch na rozdiel od
nemecky hovoriacich krajín, kde prebieha intenzívna diskusia už
dlhšiu dobu a existuje tu aj príslušná legislatíva vo vzťahu
k používaniu rodovo senzibilného jazyka. Diskusia začala a stále
prebieha veľmi opatrne a stále sa v určitých kruhoch stretáva s
neporozumením.

Generické maskulínum


Používanie všeobecného mužského rodu, tzv. generického maskulína, je
charakteristickou črtou všetkých slovanských jazykov.



Sprevádza ho presvedčenie o jeho neutralite, tj. maskulínum sa pri
označení určitej sociálnej skupiny chápe ako neutrálny a základný člen.



Zjednodušene vyjadrené, pri použití generického maskulína ide o
všeobecné pomenúvania osôb mužským rodom, napr. študent, uchádzač,
divák, poslucháč, volič/študenti, uchádzači, diváci, poslucháči, voliči.
Okrem názvu osôb sa takto používajú aj niektoré zámená: napr. každý to
vie, jeden z nás a pod.



Feministická a genderová lingvistika poukázali kriticky na používanie
generického maskulína vo vyjadrovacej praxi.



Kritika generického maskulína vyústila do snáh o prehodnotenie
nadmerného používania generického maskulína, čo viedlo k vytvoreniu
špecifických stratégií na uplatňovanie rodovo vyváženého jazyka
v mnohých jazykoch.



V slovenčine je mužský rod referenčným, zástupným rodom v
jednotnom i množnom čísle substantív a ako formálny neutrálny znak sa
používa na označovanie všeobecného významu, dvojice muža a ženy
alebo skupiny bez ohľadu na reálne zastúpenie žien v tejto skupine.



Už v Morfológii slovenského jazyka z roku 1966 (s. 135) sa uvádza:
„mužské pomenovania slúžia vo väčšine prípadov nielen ako názvy
mužských osôb, ale i ako súhrnné pomenovania osôb bez rozlíšenia
pohlavia: učiteľ, t.j. tak učiteľ ako aj učiteľka; učitelia = učitelia a učiteľky
(ale aj učitelia = muži v učiteľskom povolaní). Majú teda užší aj širší
význam, ktorý možno rozlíšiť len z kontextu. Ženské názvy majú v
porovnaní s mužskými len užší rodový význam: učiteľka = žena v
učiteľskom povolaní, učiteľky = ženy v učiteľskom povolaní.“

K problematike tradičného používania generického maskulína
v slovenčine existujú dva protichodné postoje:
1. Jeden prúd považuje používanie generického
maskulína za prirodzený jav, pričom kritizuje zámery
feministickej lingvistiky nahrádzať generické maskulínum
inými jazykovými tvarmi.
2. Druhý prúd zastáva opačný názor a poukazuje na to, že
dominancia mužských tvarov je vylučujúca, necitlivá,
pričom v značnej miere diskriminuje ženy.

Kritické postoje k nahrádzaniu generického maskulína
Nahrádzanie generického maskulína považujú viacerí lingvisti za účelové
narúšanie dobre fungujúceho, praktického a normou ukotveného
gramatického pravidla, ktoré je pevne zakódované v jazykovom vedomí
spoločnosti.
Špecifické vyjadrenia, napr. klienti a klientky, účastníci a účastníčky
vnímajú ako násilné a neprirodzené pre jazyk.

Košková a Satola-Staśkowiaková v súvislosti s nahrádzaním generického
maskulína vyjadrili nasledovný názor:
„Tu nejde o neochotu vzdať sa zaužívaných jazykových návykov či
stereotypov, ale o účelové narúšanie dobre fungujúceho, praktického a
normou ukotveného gramatického pravidla, ktoré je pevne zakódované v
jazykovom vedomí spoločnosti. Požiadavky revidovať jazykovú normu
vyplývajú z istých pocitov či predstáv, ktoré nie sú spoločnosťou všeobecne
akceptované. Napokon, svedčia o tom aj výsledky prieskumu realizovaného
v rámci analýzy rodovo vyváženého jazyka, ktoré ukazujú, že postoje
mladej generácie sa vo všeobecnosti nevymedzujú voči používaniu
pravidla generického maskulína a „považujú zástupný mužský rod za
adekvátny.“
(Košková, Satola-Staśkowiaková, 2017, s. 7)

Kritické postoje k nadmernému používaniu
generického maskulína
Jesenská poukázala na nevhodné aplikovanie generického maskulína
v slovenčine na konkrétnych situáciách a príkladoch. Na príklade
zastúpenia dvojice slov učiteľ – učiteľka v Slovenskom národnom
korpuse preukázala silné zastúpenie generického maskulína
(učiteľ/učitelia) v neprospech žien v skúmanej vzorke textov.
Dôvodom je podľa jej názoru presadzovanie gramatických pravidiel
(generického maskulína) na úkor objektívnej reality, i keď je známe, že
v školstve reálne pracuje viac učiteliek ako učiteľov, ale jazyková prax
sa tvári, že je to presne naopak (Jesenská, 2015, s. 200).
Jesenská upozornila aj na zaujímavý prístup autorov a autoriek celého
komplexu Krátkeho slovníka slovenského jazyka Slex99, kde v
slovníkových heslách vystupujú ženské pomenovania len v úlohe
akéhosi „dodatku“, derivátu bez sprievodného príkladu, ako je tomu
pri pomenovaniach mužského rodu (napr. sa uvádza povolanie lekára,
ale už nie povolanie lekárky). Podobne synonymický slovník
vytesňuje ženské pomenovania, napr. pri lexikálnej jednotke
doktor sa uvádza synonymum lekár, ale doktorku alebo lekárku by
sme podľa jej zistenia hľadali márne (Jesenská, 2015, s. 198).



Česká sociolingvistka Valdrová, ktorá sa zaoberá problematikou
rodovo vyváženého jazyka v českom jazykovom prostredí, zastáva
názor, že schovávanie žien za generické maskulínum zbavuje ženy
odbornosti a profesionality.



Dôsledné používanie mužských názvov /generického maskulína
namiesto feminín považuje za vytesňovanie žien z pozícií
odborníčok, koordinátoriek, vedkýň, autoriek programov a pod.,
pretože si podľa nej pod maskulínnym tvarom odborník, právnik, hlavný
koordinátor ťažko niekto predstaví iné, než mužské pohlavie.



Podobné vytesňovanie ženskej profesionality prebieha podľa nej medzi
riadkami v spravodajstve, v dennej tlači, v inzercii pracovných
príležitostí a dokonca aj v administratícnom jazyku, ak v nich prevláda
mužský rod.“ (Valdrová, 2005, s. 1)

Problematika rodovo vyváženého jazyka sa vo vedeckých kruhoch
na Slovensku dostala do povedomia najmä vďaka publikáciám:





Analýza významu a možnosti používania rodovo vyváženého
jazyka
Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky,
príklady (Cviková a kol., 2014),
Autorský kolektív tu okrem analýzy rôznych problémov vo vzťahu
k rodovo vyváženému jazyku ponúka aj odporúčania pre rodovo
vyvážené vyjadrovanie v písanej podobe v jazyku verejnej
správy.
Tiež príručka Inkluzívna komunikácia v rámci Generálneho
sekretariátu Rady Európy (2018) určená najmä pracovníkom tejto
inštitúcie (ale aj iným používateľom slovenského jazyka), ponúka
usmernenia v súvislosti s používaním rodovo vyváženého
slovenského jazyka vo verejných a právnych dokumentoch a
možno v nej nájsť aj príklady vychádzajúce zo slovenskej
jazykovej praxe.

 rodová špecifikácia
(napr. klienti a klientky, zamestnanci a zamestnankyne alebo
klienti/klientky, klienti/ky, zamestnanci/zamestnankyne,
zamestnanci/kyne - rodové dvojtvary môžu byť oddelené lomkou alebo
ženský tvar sa uvádza gramatickou morfémou)
 rodová neutralizácia
(Táto stratégia spočíva v minimalizovaní vyjadrovania rodu
jazykovými prostriedkami, namiesto výrazu v mužskom rode je
možné použiť aj skupinový alebo abstrahujúci názov, prípadne
všeobecné pomenovanie, napr. učiteľský zbor alebo vyučujúci
namiesto učitelia, vedenie namiesto riaditeľ, zdravotnícky personál
namiesto lekári a sestričky, poslanectvo namiesto poslanci,
senátorstvo namiesto senátori a pod.)
Za rodovo nepríznakové (z hľadiska rodovo vyváženého jazyka) sa v
slovenčine považujú aj slová človek/ľudia a osoba/osoby, hoci majú
formu mužského, resp. ženského rodu, napr. starostlivosť o maloleté
osoby (namiesto o maloletých), aj títo ľudia majú právo na rovnaké
zaobchádzanie a pod.
Generické pomenovanie v mužskom rode môžeme taktiež nahradiť
prídavným menom, napr. Hlavné body ministerského zasadnutia v
Tallinne (namiesto zasadnutia ministrov).

Príručka Inkluzívna komunikácia v rámci Generálneho sekretariátu Rady Európy
(2018) ponúka usmernenia v súvislosti s používaním rodovo vyváženého
slovenského jazyka vo verejných dokumentoch a administratívnom jazyku, ako aj
príklady vychádzajúce zo slovenskej jazykovej praxe.

Podľa autorov príručky je vhodné použiť rodovú špecifikáciu, ak sa tým nenaruší
plynulosť textu:
napr. Generálny sekretariát Rady navštívili študenti a študentky univerzity
v Bratislave.
Rodová špecifikácia sa odporúča dôsledne používať najmä v rôznych verejných
oznamoch, v oznámeniach o voľných pracovných miestach alebo vo
formulároch, pričom by sa čo najmenej mali používať alternatívy len vo forme
prípon (študent/-ka):
napr. Oddelenie pre ľudské zdroje prijme asistenta/asistentku ...
Pri zdvorilostnom oslovovaní nehomogénnej skupiny je taktiež vhodné dôsledne
používať oba rody, napr. Vážené dámy a vážení páni, ... Vážené poslankyne,
vážení poslanci, ... Ak skupinu tvoria len muži alebo len ženy, odporúča sa použiť
výlučne mužský alebo len ženský rod.
V prekladoch dokumentov Rady Európy sa ale okrem horeuvedných prípadov
odporúča používať generické maskulínum, pretože pri použití oboch rodov
substantíva by museli rovnakú (teda dvojakú) rodovú formu nadobudnúť všetky
zhodné menné a takisto príslušné slovesné tvary, čo by narušilo plynulosť textu
(Štrajkujúci pracovníci a štrajkujúce pracovníčky rokovali so zástupcami a
zástupkyňami vedenia podniku).

V slovenskom jazyku má mužské priezvisko svoj ženský náprotivok,
ktorý sa tvorí tzv. prechyľovaním (Kováč – Kováčová, Zelený –
Zelená). Táto rodová dichotómia priezvisk plní dve základné funkcie –
identifikáciu osoby a identifikáciu pohlavia.
Z jazykového hľadiska sa tvorenie ženských priezvisk domáceho i
cudzieho pôvodu upravuje v Pravidlách slovenského pravopisu
(Veda, Bratislava 2000, s. 127 – 130) a z právneho hľadiska v zákone
NR SR č. 300/1993 o mene a priezvisku v znení neskorších
predpisov.
Slovenčina patrí k jazykom s výrazným odlišovaním foriem podľa
prirodzeného rodu, teda pohlavia (porov. Sokolová, 2007, s. 26).

Feminínne profesijné názvy sa v jazyku spravidla tvoria sekundárnym
odvodením od ich mužských náprotivkov, pričom systém slovenčiny
poskytuje možnosť prechyľovať ženské názvy pomocou viacerých
frekventovaných sufixov: -ka (maliarka, učiteľka), -yňa (vedkyňa,
znalkyňa), -ička (filologička, politologička) i menej frekventovaných: ica (tanečnica) a ďalšie.

S prenikaním žien do všetkých oblastí spoločenského života sa k
mužským názvom podľa príslušných slovotvorných modelov
môžu automaticky pritvárať aj ženské pomenovania (napr. baníčka,
horolezkyňa, boxerka, kováčka, plukovníčka a pod.).
Prechyľovanie je možné aj vtedy, ak má sufix maskulína obmedzujúcu
možnosť prechyľovania, napr. kníhkupec/kníhkupkyňa,
pridelenec/pridelenkyňa, zriadenec/zriadenkyňa a pod. Výnimkou sú
niektoré prevzaté maskulína, ku ktorým v slovenčine neexistujú ženské
pendanty, napr. atašé, bos a pod.

Ak sa ale hovorí o konkrétnej osobe, ktorá danú funkciu či
pozíciu zastáva, odporúča sa použiť príslušný rod:
napr. Podujatie otvorila podpredsedníčka Komisie Federica
Mogheriniová... Ombudsmanka Patakyová prijala splnomocnenca
vlády pre rómske komunity.

Vedecko-pedagogické a iné hodnosti a tituly udeľované
absolventkám štúdia sa v slovenčine na diplomoch uvádzajú v
mužskej podobe, napr. docent, doktor filozofie, inžinier a pod., v
oslovení či komunikácii sa pre konkrétnu nositeľku danej hodnosti
alebo titulu sa odporúča používať prechýlené podoby, napr. pani
docentka, pani doktorka, pani inžinierka Nováková a pod.
Podobná situácia je pri uzatváraní pracovných zmlúv, kde sa
pomenovanie funkcie alebo pracovnej pozície budúcej
zamestnankyne uvádza v mužskom rode.
V týchto prípadoch možno kritiku rodovej lingvistiky akceptovať.
Keďže v slovenčine utvoreniu ženskej podoby týchto slov nič
nebráni, možno uvažovať aj o zavedení titulov v oboch rodoch na
oficiálnych dokumentoch. (porov. Cviková, 2014, s. 35)

Čínsky obchod – Dolná
ulica

Otázky, ktoré nastoľuje rodovo vyvážený slovenský jazyk do jazyka
vstúpili v posledných rokoch nielen pod vplyvom feministickej
lingvistiky, ale aj rodovej politiky. Keďže Slovenská republika je
členským štátom EÚ, vyplývajú pre ňu záväzky týkajúce sa politiky
rodovej rovnosti EÚ, k čomu nepochybne patrí aj uplatňovanie rodového
hľadiska pri používaní jazyka. Na Slovensku sa táto problematika
spoločensky zviditeľňovala pomalšie ako napr. v nemecky hovoriacich
krajinách, kde už existuje aj príslušná legislatíva vo vzťahu k používaniu
rodovo senzibilného jazyka.
I keď na Slovensku zatiaľ nie je používanie rodovo vyváženého jazyka
ustanovené explicitne žiadnym zákonom, v posledných rokoch sa začali
presadzovať snahy na zviditeľnenie žien (či iných genderov) v jazyku.
Iniciatívy smerujú predovšetkým na eliminovanie sexistického jazyka vo
verejnej sfére.
Generické maskulínum v slovenčine je ale fenomén, ktorý je ako súčasť
jazykového systému zakódovaný nielen v jazykových kódexoch, ale aj vo
vedomí spoločnosti. Táto skutočnosť sa nedá meniť zo dňa na deň, čo
dokazuje aj prieskum informačných tabúľ s aktuálnymi hygienickými

opatreniami v súvislosti pandémiou koronavírusu v Banskej Bystrici,
kde jednoznačne prevláda použitie generického maskulína.

