
 
 

73 

JAZYK RUSKÝCH MASOVOKOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV 
NA MATERIÁLI EXPRESÍVNYCH VÝRAZOV A SKRATIEK 

Marek CHOVANEC 

Abstrakt 

Hlavnou témou príspevku je analýza jazyka ruských masovokomunikačných prostriedkov s dôrazom na 
expresívnosť etnokultúrnych jednotiek a tvorbu skratiek, klasifikáciu skratiek, ich lexikalizáciu, t. j. nado-
búdanie paradigmy substantív, čo si vyžaduje väčší dôraz pri interpretácii ruského mediálneho (publicis-
tického) textu. Teoretické poznatky čerpám z odbornej literatúry a praktické príklady z ruskej tlače, inter-
netu a televízneho spravodajstva. 
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Publicistický jazykový štýl, teda štýl masovokomunikačných prostriedkov alebo СМИ 

(rus. средства массовой информации – masovokomunikačné prostriedky, masmédiá 
/Vágnerová, 2001, s. 191/) predstavuje osobitú formu jazykového prejavu. 

Vyznačuje sa zvýšenou emocionálnosťou, otvoreným vyjadrením autorského „ja“ k opi-
sovanému faktu (udalosti, javu), používaním jazykových prostriedkov stojacich mimo no-
riem spisovného jazyka, často expresívnej lexiky, ktorej úlohou je vydeliť hlavnú časť správy 
a docieliť ľahšie zapamätanie si čitateľom/poslucháčom/divákom, čím vplýva na vedomie 
svojich „konzumentov“ a formuje ich názory, postoje k jednotlivým otázkam, problémom. 
Mediálny text je teda zároveň vhodným priestorom na sebarealizáciu „slovotvorných ambí-
cií“ publicistu. V našej štúdii sa zameriame na analýzu „abreviatúrnych slovotvorných am-
bícií“ v ruskom mediálnom texte, klasifikáciu vzniknutých skratiek a rusko-slovenskú kon-
frontáciu ich etnokultúrnej ekvivalentnosti. 

Nazdávame sa, že v ruskom mediálnom texte je spomenutá expresívnosť akosi výraznej-
šia, čo možno odôvodniť bohatšími výrazovými možnosťami ruštiny v porovnaní so sloven-
činou, ktoré dovoľujú publicistovi dôkladnejší výber najvhodnejších jazykových prostried-
kov zodpovedajúcich opisu, resp. interpretácii danej situácie, a tým viac vygradovať infor-
mačno-expresívnu hodnotu informácie v danom sociokultúrnom kontexte. 

„Pre publicistu je charakteristická dynamika, okamžitosť pochopenia. Autor sa pokúša ‚zastaviť okamih‘, 
zafixovať dnešný deň, udalosť, novinku. Publicista sa domáha originálnosti, dokumentárnosti zobrazova-
ného a opisovaného sveta. A v tom spočíva špecifickosť publicistiky, jej sila, výrazovosť, presný a univer-
zálny charakter.“ (Demjanová, 2003; vl. aut. preklad) 

Podľa S. G. Korkonosenka možno publicistický text vnímať diachrónne, teda s prihlia-
daním na reálie konkrétneho obdobia existencie textu, následnú transformáciu významu, 
alebo synchrónne, teda okamžite, vnímajúc len momentálny stav. (Korkonosenko, 2000) 
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Spomenutú expresívnosť a „prehodnotenie reálií“ možno demonštrovať titulkami člán-
kov ruskej tlače pri opise nedávnej povolebnej situácie na Ukrajine, v ktorých sa modifikuje 
písomná podoba ukrajinského slova „майдан“ (námestie, Майдан незалежності – Námestie 
nezávislosti v Kyjeve) na „майdown“, ktoré demonštruje výrazný etnokultúrny náboj: 
„Майdown для президента“ (Огонёк, 2007, č. 22) („Majdown pre prezidenta“) – použitím 
anglického slova down (dole) autor jednoslovne, no výstižne a presne komentuje na prvý 
pohľad nepriaznivé výsledky volieb pre prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka, ktorý na 
spomínanom „majdane“ fakticky vyhral prezidentské voľby v roku 2004. V inom článku 
toho istého periodika sa stretávame so slovesom „перемайданить“, opäť v súvislosti s povo-
lebnou situáciou na Ukrajine, s fázou zostavovania koalície: „Нет у революции конца. 
Выборы на Украине стали народной забавой. Кто кого перемайданит на этот раз?“ 
(Огонёк, 2007, č. 40) („Revolúcia nemá konca. Voľby sa na Ukrajine stali ľudovou zábavou. 
Kto koho ‚premajdáni‘ tentokrát?“). Aj v tomto prípade autor stručne – jednoslovne kóduje 
bohatú etnokultúrnu informáciu, poukazujúc na fakt, že Viktor Juščenko a Júlia Timošen-
ková jednotne vyhrali voľby na už spomínanom „majdane“, no V. Juščenko následne J. Ti-
mošenkovú z premiérskeho postu odvolal. Teraz však Blok Júlie Timošenkovej získal najvy-
šší počet hlasov a ona sa tak stala politickou líderkou Ukrajiny. Vedúce povolebné miesto 
J. Timošenkovej v ukrajinskej politike vyjadruje titulok: „Юлианский календарь“ 
(Литературная газета, 2007, č. 40) (Juliánsky kalendár), asociujúci juliánsky kalendár zave-
dený Gaiom Iuliom Caesarom, ktorý platil do roku 1582. Nemenej zaujímavou je informácia 
o rozhodnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina byť volebným lídrom strany Jednotné 
Rusko: „Путин и Россия едины. Именно эта мысль прозвучала на съезде партии 
«Единая Россия».“ (Литературная газета, 2007, č. 40) („Putin a Rusko sú jednotní. Práve 
táto myšlienka odznela na zjazde strany ‚Jednotné Rusko‘.“) – v danom prípade nám správne 
pochopiť význam titulku pomáha až podtitulok. Zaujímavú etnokultúrnu konotáciu obsahu-
je titulok článku opisujúceho stagnáciu výrobcu automobilov Lada (Žiguli) v posledných 
rokoch – „Машина бремени“ (Огонёк, 2007, č. 39) („Auto/stroj – bremeno“), čo zjavne 
vyvoláva asociácie s názvom legendárnej moskovskej rockovej skupiny „Машина времени“ 
(Stroj času), ktorá, podobne ako spomínaná Lada, je jedným z „poznávacích znakov“ Ruska. 
S podobným prevzatím etnokultúrnej jednotky sa stretávame v správe o bezpečnostných 
opatreniach v Moskve pred nedávnym kvalifikačným futbalovým zápasom Rusko – Anglicko: 

„Милиционеры этого подразделения ГУВД (Главное управление внутренних дел) накануне матча 
прошли специальную подготовку, где им рассказали «об особенностях поведения британских 
болельщиков», основная масса которых уже прибыла в столицу.“ („Príslušníci hlavnej správy pre vnú-
torné záležitosti absolvovali deň pred zápasom odbornú prípravu, kde boli poučení ‚o zvláštnostiach sprá-
vania britských fanúšikov‘, hlavná časť ktorých už pricestovala do hlavného mesta“).1 

V danom prípade autor správy použil na zdôraznenie svojráznosti – vulgárnosti správa-
nia britských fanúšikov formuláciu z názvov známych ruských filmov: 

„Особенности национальной охоты“ (Zvláštnosti ruskej poľovačky), „Особенности национальной 
рыбалки“ (Zvláštnosti ruskej rybačky), „Особенности национальной рыбалки в зимний период“ 

                                                           
1 http://www.rambler.ru/news/events/crime/541933296.html [17. 10. 2007] 
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(Zvláštnosti ruskej rybačky v zimnom období), „Особенности национальной политики“ (Zvláštnosti 
ruskej politiky), „Особенности русской бани“ (Zvláštnosti ruskej sauny). 

Titulok článku informujúceho o protirečivých vystúpeniach amerického prezidenta 
a ministra obrany „Странный ПРОкол Буша и Гейтса“ (Čudný neúspech),2 resp. slovo 
„ПРОкол“ v sebe kumuluje prvotný expresívno-hovorový význam slova „прокол“ (neús-
pech) a zároveň ortograficky vydelenú skratku ПРО (противоракетная оборона – proti-
vzdušná obrana), v slovenčine absentujúcu. Podobnú „integráciu“ jedného slova do štruktú-
ry druhého, resp. ortografické vydelenie slova v rámci iného slova nachádzame aj v názve 
článku komentujúceho výsledky parlamentných volieb v Poľsku: „ТУСКлые выборы“ 
(Matné voľby),3 pričom v ruskom slove „тусклый“ (matný, nevýrazný) je vydelené priez-
visko lídra víťaznej politickej strany Donalda Tuska. 

 
Ďalším neprehliadnuteľným špecifikom jazyka ruského mediálneho textu, jedným z naj-

frektovanejších, je abreviácia. Dôvodom enormného vzniku a výskytu skratiek v ruskom 
mediálnom texte je, podľa nášho názoru, jazyková „ekonomizácia“ s cieľom odovzdať čo 
najviac informácií v čo najmenšom počte slov. 

V rusko-slovenskej komparácii možno, pridržiavajúc sa klasifikácie Jozefa Sipku v jeho 
práci В поисках истинного смысла аббревиатур (2006), vydeliť nasledujúce skupiny skra-
tiek: 

I. Skratky vytvorené z počiatočných grafém jednotlivých slov 
1. Skratky kopírujúce zdroj, teda prevzaté a používajúce sa v prvotnej pôvodnej forme: 

skratku NASA (National Aeronautics and Space Administration) – NASA (National 
Aeronautics and Space Administration) prevzala ruština aj slovenčina v pôvodnej forme 
z angličtiny; inak je to v prípade skratky ОПЕК (Организация стран – экспортеров 
нефти) – OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu), ktorú ruština prevzala z anglič-
tiny na fonetickom princípe, kým slovenčina na ortografickom princípe; 

2. Skratky v etnokultúrnom variante: СБ ООН (Совет безопасности Организации 
объединённых наций) – BR OSN (Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov); 

3. Skratky existujúce len v ruštine, ktoré nemajú ekvivalenty v slovenčine alebo sa použí-
vajú zriedka: СМИ (средства массовой информации) – masmédiá, masovokomunikač-
né prostriedky; vznik skratky ПРО (противоракетная оборона) – protivzdušná obrana 
je vzhľadom na frekvenciu konfrontácie danej témy a jej prioritné miesto v ruskej za-
hraničnej politike opodstatnený, keďže je v súčasnosti často rezonujúcou témou. V rus-
kých médiách sa môžeme stretnúť s nasledovnou správou: „Тем не менее, несмотря на 
все эти плюсы, конгресс США урезает финансирование ПРО.“4 – „Avšak, nehľadiac 
na všetky tieto plusy, kongres USA znižuje financovanie protivzdušnej obrany.“; РЛС 
(радиолокационная станция) – rádiolokačná stanica, napr.: 

                                                           
2 http://www.rambler.ru/news/politics/protreaty/542825270.html [24. 10. 2007] 
3 http://www.rambler.ru/news/politics/0/542545789.html [22. 10. 2007] 
4 http://www.rambler.ru/news/politics/protreaty/542825270.html [24. 10. 2007] 
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„Новизны в этих предложениях я, как начальник Генштаба и эксперт российской стороны, не 
увидел. Новизна заключается в том, что наши РЛС в Габале и Армавире должны стать 
дополнением к создаваемой системе ПРО.“5 – „Ja, ako veliteľ generálneho štábu a expert ruskej 
strany, som v týchto návrhoch novotu nenašiel. Novota spočíva v tom, že naše rádiolokačné stanice 
v Gabale a Armavire sa majú stať doplnkom k vytváranému systému protivzdušnej obrany.“; 

МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли, Министерство эконом 
развития, Минэкономразвития) – Ministerstvo ekonomického rozvoja / Ministerstvo 
hospodárstva, napr.: „Герман Греф покинул МЭРТ“ (Огонёк, 2007, č. 40) – „German 
Gref opustil ministerstvo hospodárstva“; РПЦ (Русская православная церковь) – Ruská 
pravoslávna cirkev, napr.: „Одновременно патриарх показал: РПЦ (Русская 
православная церковь) – организация не посторонняя кремлёвской внешней 
политике.“ (Огонёк, 2007, č. 41) – „Zároveň patriarcha predviedol, že Ruská pravosláv-
na cirkev nie je cudzou organizáciou pre zahraničnú politiku Kremľa.“; РПЦ(з) (Русская 
зарубежная православная церковь) – Ruská zahraničná pravoslávna cirkev; ФАС 
(Федеральная антимонопольная служба) – Národný protimonopolný úrad; МКС 
(Международная космическая станция) – Medzinárodná vesmírna stanica, napr.: 
„Специалисты NASA изучают повреждённую солнечную батарею МКС“.6 – „Špecia-
listi NASA skúmajú poškodenú slnečnú batériu medzinárodnej vesmírnej stanice.“; 
БЮT, бютовцы (Блок Юлии Тимошенко) – Blok Júlie Timošenkovej, členovia Bloku 
Júlie Timošenkovej; ЦИК (Центральный избирательный комитет, Центризбирком) – 
Ústredná volebná komisia; ЧП (Чрезвычайное происшествие) – výnimočná, mimo-
riadna udalosť, napr.: „Думаем, что обойдётся без ЧП.“7 – „Dúfame, že sa to zaobíde 
bez mimoriadnych udalostí.“; МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям) – 
Ministerstvo pre mimoriadne situácie, napr.: „По данным МЧС, в аварии погибли 
девять человек; водитель фуры не пострадал“.8 – „Podľa informácií Ministerstva pre 
výnimočné situácie v havárii zomrelo deväť ľudí, vodič vozidla sa nezranil.“; ДТП 
(дорожно-транспортное происшествие) – dopravná nehoda; ГИБДД (Государственная 
инспекция по безобасности дорожного движения) – Štátna inšpekcia bezpečnosti 
cestnej premávky, napr.: 

„В ДТП под Казанью погибли 10 человек. По данным ГИБДД Татарстана, в ДТП, произошедшем 
в республике во вторник утром на трассе Казань – Оренбург, погибли десять человек, семь 
человек получили травмы.“9 – „Pri dopravnej nehode v okolí Kazane zomrelo 10 ľudí. Podľa infor-
mácií Štátnej inšpekcie bezpečnosti cestnej premávky Tatarstanu pri dopravnej nehode, ktorá sa stala 
v utorok ráno na trase Kazaň – Orenburg, zomrelo desať ľudí, sedem ľudí sa zranilo.“; 

ЛЭП (линия электропередачи) – elektrické vedenie, napr.: „Кое-где ЛЭП оборвали 
упавшие деревья.“10 – „Niekde pretrhli elektrické vedenie popadané stromy.“; АЭС 

                                                           
5 http://www.rambler.ru/news/politics/protreaty/542825270.html [24. 10. 2007] 
6 http://www.rambler.ru/news/science/spacenews/11499005.html [31. 10. 2007] 
7 http://www.rambler.ru/news/events/crime/541933296.html [17. 10. 2007] 
8 http://www.rambler.ru/news/events/autoaccidents/11396555.html [16. 10. 2007] 
9 http://www.rambler.ru/news/events/autoaccidents/11396555.html [16. 10. 2007] 
10 http://www.rambler.ru/news/0/weather/541684020.html [15. 10. 2007] 
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(атомная электростанция) – atómová elektráreň; ФСС (Фонд социального страхования) 
– Fond sociálneho poistenia; ГЦМСИР (Государственный центральный музей совре-
менной истории России) – Štátne centrálne múzeum modernej histórie Ruska; МКАД 
(Московская кольцевая автомобильная дорога) – Moskovská okružná autostráda, napr.: 

„В самой Москве метель затруднила движение на проспекте Мира, Сущевском Валу, отдельных 
участках МКАД и Садового кольца.“11 – „V samotnej Moskve búrka sťažila premávku na úsekoch 
ako Prospekt Mira, Suščevskij val, Sadovoje koľco a jednotlivé časti Moskovskej okružnej autostrády.“; 

CУАР (Союз участников алкогольного рынка) – Rada členov liehovarníckeho trhu; 
ВЦИОМ, ВЦИОМa (Всероссийский центр изучения общественного мнения) – Vše-
ruské centrum pre výskum verejnej mienky, napr.: 

„Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Федоров презентовал результаты опроса, который еще раз наглядно продемонстрировал 
– россияне вообще не интересуются политикой.“12 – „Generálny riaditeľ Všeruského centra pre vý-
skum verejnej mienky prezentoval výsledky prieskumu, ktorý ešte raz demonštroval, že občania Ruska 
sa nezaujímajú o politiku.“; 

МОВС (Московсикй окружной военный суд) – Moskovský okružný vojenský súd; 
МУР (Московский уголовный розыск) – Moskovská kriminálna služba; ЕГЭ 
(Егидный государственный экзамен, Единый госэкзамен) – jednotná štátna skúška, 
napr.: 

„Школьник интересуется мнением президента о Едином госэкзамене. Ему интересно, смогут ли 
российские депутаты и министры сдать ЕГЭ на «отлично».“13 – „Školáka zaujíma názor prezidenta 
na jednotnú štátnu skúšku. Zaujíma ho, či dokážu ruskí poslanci a ministri absolvovať jednotnú štátnu 
skúšku na výbornú.“; 

4. Ruské skratky, ktoré slovenčina preberá: РИА „Новости“ (Российское информационное 
агенство) – RIA „Novosti“ (ruská informačná agentúra); skratku názvu ruskej bezpečnostnej 
služby ФСБ (Федеральная служба безопасности) slovenčina preberá dvojako: ako FSB, teda 
kopíruje ruskú skratku, alebo ako Federálna bezpečnostná služba, čím sa mení poradie pís-
men v skratke, napr.: 

„Ruská prokuratúra včera obvinila deväť ľudí z účasti na vražde ruskej novinárky Anny Politkovskej. 
Medzi obvinenými je údajne aj podplukovník Federálnej bezpečnostnej služby Pavel Rjagurov, ktoré-
ho prvýkrát zatkli až v auguste, ale vtedy sa údajne jeho prípad netýkal kauzy Politkovská.“ (SME, 18. 
10. 2007); 

ОМОН (Отдел милиции особого назначения) – OMON (špeciálne policajné jednot-
ky), napr.: 

                                                           
11 http://www.rambler.ru/news/0/weather/541684020.html [15. 10. 2007] 
12 http://www.rambler.ru/news/politics/statistics/11395549.html [16. 10. 2007] 
13 http://www.rambler.ru/news/politics/putin/11404978.html [17. 10. 2007] 
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„В случае обострения ситуации для усмирения особо буйных будут привлечены 230 
сотрудников ОМОНа.“14 – „V prípade vyhrotenia situácie bude na upokojenie tých najbúrlivejších 
pripravených 230 členov špeciálnych policajných jednotiek / OMONu.“; 

Pri danej skratke možno konštatovať jej takpovediac „plnohodnotnú adaptáciu v sloven-
čine aj s ruskými parametrami“. Máme tým na mysli nadobudnutie paradigmy substantí-
va v slovenskom jazykovom prostredí. Z reportáže Slovenského rozhlasu, informujúcej 
o predvolebnej situácii v Sankt-Peterburgu, sa dozvedáme, že situácia si vyžiadala „... na-
sadenie jednotiek OMONu...“ (Správy, Slovenský rozhlas, 25. 11. 2007). Na druhej strane 
však treba priznať, že autorom tohto výroku je dlhoročná spravodajkyňa Slovenského 
rozhlasu v Moskve, čo odôvodňuje a zároveň aj podmieňuje danú jazykovú kompeten-
ciu. Rozdielne dešifrovanie, resp. preklad do slovenčiny nadobúda ruská skratka СПС 
(Союз правых сил) – Strana pravých síl (SPS) (Správy, Slovenský rozhlas, 25. 11. 2007), 
Zväz pravicových síl (teletext Slovenskej televízie, 2. 12. 2007). 

II. Skratky utvorené z prvých slabík konkrétnych slov 
1. Ruské skratky s analogickými slovenskými reáliami: „Газпром“ – Газовая промыш-

ленность (Огонёк, 2007, č. 39) – plynárenský priemysel (analógia s SPP); юрлицо 
(юридическое лицо) – PO (právnická osoba), napr.: „Из 200 тысяч индивидуальных 
предпринимателей юрлицами стали всего 169.“ (Огонёк, 2007, č. 40) – „Z 200 tisíc 
samostatne zárobkovo činných osôb sa právnickými osobami stalo len 169.“; 

2. Ruské skratky, ktoré sa v slovenčine vôbec nepoužívajú: „полпред президента“ – 
полнопочный представитель президента (Огонёк, 2007, č. 23) – splnomocnený predstavi-
teľ prezidenta (predstaviteľ prezidenta v Rusku poverený realizáciou štátnych projektov 
v regiónoch); Мосгорисполком (Московский городской исполнительный комитет) – 
Moskovský mestský výkonný výbor; Мосгорсуд (Московский городской суд) – Moskov-
ský mestský súd; Минздравсоцразвития (Министерство здравоохранения и социального 
развития) – Ministerstvo zdravotníctva a sociálneho rozvoja, napr.: „Михаил Зурабов 
расстался с Минздравсоцразвития.“ (Огонёк, 2007, č. 40). – „Michail Zurabov sa rozlúčil 
s Ministerstvom zdravotníctva a sociálneho rozvoja.“; Минрегионразвития (Министерство 
регионального развития) – Ministerstvo regionálneho rozvoja, napr.: „Владимир Яковлев 
уже не глава Минрегионразвития.“ (Огонёк, 2007, č. 40) – „Vladimir Jakovlev už nie je 
hlavou Ministerstva regionálneho rozvoja.“; Минобрнауки (Министерство образования 
и науки) – Ministerstvo školstva a vedy; Минэкономразвития (Министерство 
экономического развития) – Ministerstvo ekonomického rozvoja a obchodu / Ministerstvo 
hospodárstva; Росздравнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития) – Federálna služba na dohľad vo sfére zdravot-
níctva a sociálneho rozvoja, napr.: „Росздравнадзор составил список опасных роддомов.“15 
– „Federálna služba na dohľad v sfére zdravotníctva a sociálneho rozvoja zostavila zoznam 
nebezpečných pôrodníc.“ 

                                                           
14 http://www.rambler.ru/news/events/crime/541933296.html [17. 10. 2007] 
15 http://www.rambler.ru/news/medicine/0/11396103.html [16. 10. 2007] 
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3. Ruské skratky vytvorené z prvej slabiky jedného slova a celého nasledujúceho slova, 
najmä skratky utvorené pomocou slabík гос- (государственный – štátny), ген- 
(генеральный – generálny), дип- (дипломатический – diplomatický), ktoré nemajú 
v slovenčine ekvivalent, teda zodpovedajú im slovné spojenia: гендиректор 
(генеральный директор) – generálny riaditeľ; генпрокурор (генеральный прокурор) 
– generálny prokurátor; Центрбанк (Центральный банк) – centrálna banka; генштаб 
(генеральный штаб) – generálny štáb; генпрокуратура (генеральная прокуратура) – 
generálna prokuratúra; aкадемгородок (академический городок) – akademické mes-
tečko; господдержка (государственная поддержка) – štátna podpora, napr.: 
„Инфляция нашла господдержку“ (Огонёк, 2007, č. 42). – „Inflácia našla štátnu pod-
poru / podporu štátu.“; госвласть (государственная власть) – štátna moc; 
Госинспекция (Государственная инспекция) – Štátna inšpekcia; Госдума 
(Государственная дума) – Štátna duma; диппредставительство (дипломатическое 
представительство) – diplomatické zastupiteľstvo; дипслужба (дипломатическая 
служба) – diplomatická služba; теракт (террористический акт) – teroristický čin, napr.: 
„Теракт в Тольятти“16; роддом (родительный дом) – pôrodnica; 

4. Ruské skratky vytvorené z viac ako jednej slabiky jednotlivých slov: экономкласс 
(экономический класс) – ekonomická trieda, napr.: „По данным СУАР, сегодня 
минимальная цена легальной водки экономкласса в Москве составляет 75 руб., 
в регионах – 60 руб.“17 – „Podľa údajov Rady členov liehovarníckeho trhu je dnes mi-
nimálna cena legálnej vodky ekonomickej triedy v Moskve 75 rubľov, v regiónoch – 60 
rubľov“. 
 
„Za osobitosť mnohých ruských skratiek možno považovať ich úplnú lexikalizáciu, má-

me na mysli proces ich prechodu do kategórie regulárnych podstatných mien so súborom 
zodpovedajúcich gramatických kategórií.“ (Sipko, 1999, s. 51; vl. aut. preklad), napr. ВУЗ – 
ВУЗа, ВУЗов, МИД – МИДа, ОМОН – ОМОНа, МЭРТ – МЭРТа, МКАД – МКАДа, čo 
môže značne sťažiť ich identifikáciu najmä v hovorenom mediálnom texte (rozhlas, televí-
zia). 
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The Language of Russian Mass Media on the Material of Expressive Phrases and Abbreviations 

Abstract 

The topic of the paper is a linguistic analysis of Russian mass-media, with respect to expressivity of the 
ethno-cultural units and the formation of abbreviations, their classification, lexicalisation, i.e. acquisition 
of noun paradigms, which requires a great emphasis in the process of the Russian mass-media text inter-
pretation. The theoretical grounding has been adopted from the most prominent theoreticians in the field, 
the practical examples have been adopted from the Russian press, the Internet and the TV news coverage. 
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