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Abstrakt 

Článok je čiastkovou sondou do používania viacslovných pomenovaní a univerbátov 
v hlavnom spravodajstve troch slovenských televízií. Textový materiál pochádza z prepi-
sov častí hovorených textov v Správach RTVS, Televíznych novinách TV Markíza a Veľ-
kých novinách TV JOJ v rovnakých dňoch počas jedného náhodne vybraného týždňa. Na 
základe analýzy prepisovaných textov sa v článku následne opisuje a porovnáva miera 
používania viacslovných pomenovaní a univerbátov v spravodajských reláciách jednotli-
vých televízií, frekvencia a miera opakovania konkrétnych viacslovných pomenovaní 
a univerbátov v rámci reportážneho bloku, analyzujú sa jednotlivé typy univerbátov 
a opisujú sa spôsoby distribúcie viacslovných pomenovaní a ich univerbátov ako pro-
striedkov štylistickej variability textu. 
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ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ 

ostru spravodajských relácií tvorí informačný slohový postup, v ktorom 
sa čo najobjektívnejšie a vecne konštatujú isté fakty, čo sa „formálne pre-

javuje množstvom konkrétnych a presných údajov, bohatým výskytom vlast-
ných mien a špeciálnych názvov“ (Mistrík, 1984, s. 345). K týmto špeciálnym 
pomenovaniam možno radiť aj viacslovné pomenovania (s výnimkou frazém), 
ktoré pomenúvajú svoje denotáty vecne a priamo. Viacslovné pomenovania 
(ďalej len VP) chápeme ako lexikálne jednotky zložené z viacerých plnový-
znamových komponentov, ktoré „pomenúvajú isté javy, denotáty, ktoré chá-
pe jazykové spoločenstvo ako ucelené“ (Furdík, 2008, s. 50). Vo VP sa teda 
ukazuje nesúlad medzi rozčlenenou formou a jednotným obsahom. Používa-
nie VP je charakteristické najmä pre informatívne komunikáty, čo súvisí s ich 
sémantickým potenciálom: VP sú onomaziologicky explicitnejšie ako jedno-
slovné pomenovania, dokážu obsiahnuť aj pomerne zložité spektrum séman-
tických príznakov, „viacslovný komplex sa vyznačuje pojmovo-obsahovou 
ustálenosťou, ktorá nemusí bezprostredne korelovať so súčtom významov 

K 
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komponentov“ (Ološtiak, 2011, s. 99). Práve neekvivalentný vzťah medzi 
významom súčtu komponentov a významom VP ako celku závažne prispieva 
k miere infinfinfinformačnej nasýtenostiormačnej nasýtenostiormačnej nasýtenostiormačnej nasýtenosti textu. 

Okrem informačnej nasýtenosti je pre spravodajský typ komunikátu dôle-
žitá aj úspornosť, ekonomickosťekonomickosťekonomickosťekonomickosť na syntagmatickej úrovni (t. j. redukcia prv-
kov v syntagme, rovnaký význam sa môže vyjadriť čo najmenším počtom hlá-
sok, porov. Gavurová, 2013, s. 23). Univerbáty sú pre informačné texty vý-
hodnými prostriedkami najmä vďaka svojej obsahovej ekvivalentnosti (syno-
nymii) s motivujúcim VP a vyššej miere úspornosti, ktorá je najmä v časovo 
obmedzených televíznych formátoch značne cenná. 

Prevažne hovorený televízny spravodajský text možno do istej miery chá-
pať aj ako komplex kratších rečníckych prejavov, v ktorých je žiadaným pro-
striedkom tzv. varírované opakovanie (opakovanie s využitím synonymie, 
porov. Mistrík, 1984, s. 481). V reportáži ako spravodajskom žánri s jednot-
nou témou a ucelenou myšlienkou je často nutné niekoľkokrát zopakovať 
jednu lexému, ktorá je nosná z hľadiska témy. Ak uvažujeme o špecifickom 
type lexém – o viacslovných pomenovaniach – varírované opakovanie je 
možné dosiahnuť často len prostredníctvom univerbátov.1 Práve univerbáty 
umožňujú pomenúvať rovnaký denotát ako VP a zároveň zvyšujú štylistickú štylistickú štylistickú štylistickú 
variabilitu textuvariabilitu textuvariabilitu textuvariabilitu textu, keďže sa rovnaký denotát označuje inou, hoci formálne sú-
vzťažnou lexikálnou jednotkou. 

Za univerbáty pritom považujeme také jednoslovné lexémy, ktoré boli 
utvorené z VP pomocou slovotvornej, sémantickej, morfologickej alebo abre-
viačnej motivácie. Medzi VP a jeho univerbátom sa teda realizuje vzťah na 
formálnej (formálna súvzťažnosť), významovej a štylistickej (komunikačno- 
-pragmatické synonymá) úrovni (porov. Ološtiak – Ivanová, 2013, s. 141). 

 
CIELE, METÓDY A MATERIÁLOVÁ ZÁKLADŇA 

Cieľom prieskumu bolo opísať a porovnať mieru používania VP a univer-
bátov v spravodajských reláciách jednotlivých televízií, frekvenciu a mieru 
opakovania konkrétnych VP a univerbátov v rámci reportážneho bloku, ana-
lyzovať jednotlivé typy univerbátov a opísať spôsoby distribúcie VP a ich 
univerbátov ako prostriedkov štylistickej variability textu. Tento prieskum 
sme realizovali predovšetkým prostredníctvom pozorovania, analýzy, štatis-
tických metód a následnej interpretácie.  

                                                      
1 Stopercentná ekvivalentnosť VP a jednoslovnej lexémy bez univerbizačných či multiverbizačných 

vzťahov k VP by negovala zmysel existencie VP (porov. Ološtiak, 2011, s. 113). 
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Materiál na tento prieskum tvorili čiastočné prepisy2 hlavných spravodaj-
ských relácií troch slovenských televízií: skúmali sme lexiku relácie Veľké 
noviny TV JOJ, ktorá sa vysiela denne o 19,30; v TV Markíza sme sledovali 
Televízne noviny, vysielané denne o 19,00; a v RTVS reláciu Správy RTVS, 
ktorá sa vysiela denne o 19,00. Spravodajské relácie sme sledovali v rovnakom 
časovom intervale – počas siedmich dní v októbri 2014 (17. 10. 2014 – 23. 10. 
2014). Všetky tri programy boli v sledovanom čase približne rovnako dlhé 
(od 35 do 47 minút),3 čo znamená, že sme čiastočne prepisovali takmer 16 
hodín televízneho spravodajstva. 

Pri každej relácii sme do hárku programu MS Excel zapisovali názov prí-
spevku, status hovoriaceho (či išlo o moderátora, reportéra alebo opýtaného), 
text na obrazovke, zoznam viacslovných pomenovaní a univerbátov v hovo-
renom texte. V rámci VP sme nezapisovali frazeologické jednotky, ktoré ne-
slúžia na zvýšenie informačnej nasýtenosti textu, a vlastné mená osôb.4 

Do excelovského súboru sme potom vpisovali ďalšie informácie o type 
univerbátu, motivujúcom VP, informácie o samostatnom použití univerbátu, 
resp. o jeho variáciách s VP; v rámci variácií VP a univerbátov sme numeric-
ky zachytávali bohatosť variácií v reportáži (t. j. koľko rôznych VP a univer-
bátov sa použilo v danej reportáži na pomenovanie toho istého denotátu) 
a počet členov variácie v reportáži (t. j. celkový počet aj opakujúcich sa VP 
a univerbátov). Zachytávali sme aj informácie o najčastejšie používaných VP 
a univerbátoch v jednotlivých televíziách. 

 
ANALÝZA SKÚMANÝCH JAVOV 

Viacslovné pomenovania 

V spravodajských reláciách troch televízií v sledovanom čase sme zachytili 
celkovocelkovocelkovocelkovo 3282 viacslovných pomenovaní, pričom vo Veľkých novinách TV 
JOJ sme zaznamenali 701 VP, v Televíznych novinách TV Markíza 972 VP 
a v Správach RTVS 1609 VP. Percentuálny podiel výskytu VP v jednotlivých 
reláciách znázorňujeme na grafe č. 1. 

 
 

                                                      
2 Použité VP sme vypisovali bez kontextu, univerbáty v krátkom kontexte. 
3 Ide o čistý čas relácie bez reklám. 
4 Toponymá a chrématonymá sme zaznamenávali, pretože sa ukázalo, že mnohé z nich sa nielen uni-

verbizujú, ale aj rôznym spôsobom redukujú (napr. Najvyšší kontrolný úrad – kontrolný úrad – Úrad – 
NKÚ). 
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Graf č. 1: Percentuálny podiel výskytu VP v spravodajských reláciách 
skúmaných televízií 

 
Z grafu č. 1 vyplýva, že v Správach RTVS sa v skúmanom období použilo 

takmer toľko VP, koľko sa ich použilo v sledovanom čase v ostatných dvoch 
reláciách. Takýto pomer výskytu VP naznačuje, že Správy RTVS sú infor-
mačne nasýtené v oveľa väčšej miere ako Televízne noviny a Veľké noviny 
TV JOJ. 

Z charakteru televízneho média vyplýva aj distribúcia VPdistribúcia VPdistribúcia VPdistribúcia VP v hovorených 
(hovorené slovo moderátorov, reportérov a opýtaných) a písaných častiach 
(nadpisy, texty na obrazovke) relácií. Vo všetkých troch televíziách prevláda 
hovorené slovo, teda aj výskyt VP v hovorených textoch je omnoho väčší ako 
v písaných (porov. graf č. 2). 

 
Graf č. 2: Distribúcia VP v hovorených a písaných častiach spravodajskej 

relácie 
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Výskyt VP v hovorených, resp. písaných častiach relácie má vplyv aj na 
mieru opakovania jednotlivých VP. Lexikálna jednotka v hovorenom texte je 
zložitejšia na vnímanie (zvukové pôsobenie na sluchové receptory percipienta 
je časovo relatívne krátke, trvá len toľko, koľko čas vyslovenia konkrétneho 
VP), preto sa v hovorenom texte žiada zložitejšiu lexému zopakovať. Viac-
slovná lexikálna jednotka sa vníma jednoduchšie v písanom texte, keďže na 
percipienta pôsobí dlhšie (spravidla počas celej reportáže), preto v takýchto 
častiach nie je potreba opakovania VP taká významná. Tieto fakty sa premie-
tajú aj v ukazovateli, ktorý sme nazvali miera opakovania VPmiera opakovania VPmiera opakovania VPmiera opakovania VP – ide o pomer 
celkového počtu VP (vrátane opakujúcich sa) a počtu rôznych VP. V prípade 
všetkých troch relácií platí, že miera opakovania VP je v hovorených častiach 
vyššia ako v písaných častiach (porov. graf č. 3). 

 
Graf č. 3: Miera opakovania VP v hovorených a písaných častiach 

spravodajských relácií troch televízií 

 
S mierou opakovania súvisí aj poradie nporadie nporadie nporadie najfrekventovanejších VPajfrekventovanejších VPajfrekventovanejších VPajfrekventovanejších VP v troch 

spravodajských reláciách v sledovanom období (porov. tabuľku č. 1). Ukazuje 
sa, že najpočetnejšie VP sú v jednotlivých reláciách zhodné len čiastočne, čo 
je ukazovateľom jednak tematickej diferenciácie týchto spravodajských blo-
kov, ale aj rôznej miery pozornosti, ktorá sa v týchto televíziách v rovnakom 
čase venuje jednotlivým témam. 
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Tabuľka č. 1: Poradie najfrekventovanejších VP v spravodajských reláciách 
troch televízií 

 TV JOJ TV Markíza RTVS 

1. snežný pluh ústavný súd Európska únia 

2. súdna rada úrad práce Európska komisia 

3. babie leto Európska komisia Islamský štát 

4. kmeňové bunky obchodovanie s ľuďmi Spojené štáty 

5. ministerstvo vnútra vínna muška pracovné miesto 

6. Spojené štáty evidenčné číslo úrad práce 

7. ústavný súd sociálna dávka ústavný súd 

8. dopravná nehoda trestné oznámenie Banská Bystrica 

9. Európska únia bytový dom minister školstva 

10. generálny prokurátor komunálne voľby životné prostredie 

 
Univerbáty 

V sledovanom čase sme v spravodajských reláciách troch televízií spozo-
rovali celkovo 858 univerbátov, čo v pomere k počtu VP naznačuje, že pri-
bližne každé štvrté VP tvorí univerbát, ktorý sa potom objaví v texte. Spravo-
dajské relácie jednotlivých televízií sa však na celkovom počte univerbátovcelkovom počte univerbátovcelkovom počte univerbátovcelkovom počte univerbátov 
(ako v prípade VP) nepodieľajú rovnako: 153 univerbátov sme spozorovali 
v textoch Veľkých novín TV JOJ, 306 v Televíznych novinách TV Markíza 
a 399 v Správach RTVS. Percentuálny podiel výskytu univerbátov v jednotli-
vých reláciách znázorňujeme v grafe č. 4. 

 
Graf č. 4: Percentuálny podiel výskytu univerbátov v spravodajských reláciách 

skúmaných televízií 
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Z grafu č. 4 vyplýva, že TV Markíza používa vo vzťahu k počtom VP (po-
rov. graf č. 1) viac univerbátov, TV JOJ a RTVS menej. Tento fakt dávame do 
súvislosti s tým, že práve v TV Markíza je najvyšší priemerný počet reportáží 
na deň (takmer 30; v TV JOJ je priemer takmer 24 reportáží na deň, v RTVS 
vyše 28). V Televíznych novinách TV Markíza sa teda jedna relácia v približ-
ne rovnakom časovom rámci venuje viacerým témam, preto je úspornejšie 
vyjadrovanie pomocou univerbátov žiadanejšie. 

Jednotlivé typy univerbátovtypy univerbátovtypy univerbátovtypy univerbátov však majú svoje špecifiká, čo súvisí s ich dis-
tribúciou a frekvenciou v spravodajských reláciách troch skúmaných televízií 
(porov. graf č. 5). 

 
Graf č. 5: Typy univerbátov v spravodajských reláciách skúmaných televízií 

 
Koncept sémantickej univerbizáciesémantickej univerbizáciesémantickej univerbizáciesémantickej univerbizácie je v českej a slovenskej lingvistike po-

merne nový a je spojený s teóriou lexikálnej motivácie (porov. Furdík, 2008; 
Ološtiak, 2011), podľa ktorej ide o „prevtelenie“ VP do podoby ďalšieho vý-
znamu jednoslovného pomenovania, ktoré už v jazyku existuje a zvyčajne je aj 
komponentom motivujúceho VP (porov. Ološtiak – Ivanová, 2013, s. 142). 
Podstatou tohto univerbizačného typu je, že vytvorený univerbát je formálne 
totožný so slovom, ktoré už v jazyku funguje, a existuje medzi nimi aj vý-
znamová súvislosť, takže je možné uvažovať o vytvorení novej lexie, pričom za 
fyzické utvorenie tejto lexie je zodpovedná sémantická motivácia. „Na báze VP 
tu vzniká nový význam už existujúceho jednoslovného pomenovania“, uvažuje 
sa „o univerbizačne determinovanom význame jednoslovnej lexikálnej jednot-
ky“ (Ološtiak, 2011, s. 138). Na skúmanom materiáli sa ukázal najmä jeden 
z podtypov sémantických univerbátov, a to kvantitatívno-sémantické univer-
báty typu invalidný vozík � vozík. Eliduje sa určujúci adjektiválny komponent 
VP, univerbátom je jednoslovná lexia, ktorá sa zaradí k v jazyku už fungujúcej 
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lexéme. Medzi primárnou lexiou a sekundárne vytvorenou univerbizovanou 
lexiou je kvantitatívny vzťah špecifikácie, zužovania významu. 

K takémuto typu zjednodušovania VP dochádza často pod vplyvom kon-
textu, bez ktorého by často nebolo možné určiť sémantickú hodnotu univer-
bizovanej jednotky, a to najmä pri polysémických sémantických univerbá-
toch (napr. v RTVS sme zachytili až 6 lexií polysémického univerbátu minis-
terstvo: 1. ministerstvo hospodárstva, 2. ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny, 3. ministerstvo zdravotníctva, 4. ministerstvo pôdohospodárstva, 
5. ministerstvo financií, 6. ministerstvo obrany). Závislosť tohto typu univer-
bátov od kontextu dokazuje aj fakt, že vo všetkých troch skúmaných relá-
ciách prevažovali variácie VP a jeho sémantického univerbátu nad samostat-
ným použitím univerbátu. 

Miera využívania sémantických univerbátov je najväčšia v Správach 
RTVS, čo spájame najmä so snahou ekonomizovať prejav bezpríznakovými 
lexikálnymi prostriedkami. 

 
O abreviačnej univerbizáciiabreviačnej univerbizáciiabreviačnej univerbizáciiabreviačnej univerbizácii – pretváraní VP na skratku – možno uvažovať 

vďaka fragmentárnej formálnej usúvzťažnenosti medzi VP a abreviačným 
univerbátom a vďaka synonymnému vzťahu VP a jeho skratky: „množství 
informace obsahového plánu při redukci výrazového (grafického) plánu zůs-
tává stejné. (Podmínkou ústrojnosti grafického zkracování slov je zachování 
informace.)“ (Hrbáček, 1968, s. 276). A. Jedlička (1965, s. 20) považuje vytvá-
ranie iniciálových skratiek za dôsledok existencie nadmerne rozvitých VP 
(troj- a viacčlenných); v praxi sa ukazuje, že abreviačné univerbáty tvoria 
najmä rozsiahlejšie VP, 2-členné VP tvoria menej ako tretinu abreviačných 
univerbátov (porov. graf č. 6). 

 
Graf č. 6: Percentuálny podiel počtu komponentov abreviačných univerbátov 
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Automaticky (t. j. bez variácií s plným VP) sa spravidla používajú skratky 
názvov politických strán (napr. KDH, SDKÚ-SD, ČSSD), často používané 
a opakované skratky názvov organizácií (napr. OSN, EÚ) a inštitúcií (napr. 
VÚC, SAV, PKO). Naopak, výlučne v kombinácii s motivujúcim VP sa použí-
vajú menej frekventované a zaužívané skratky (napr. ŠÚKL, DPFO, NChZ). 
Celkovo je však používanie abreviačných univerbátov bez kontextu motivu-
júceho VP charakteristickejšie pre všetky tri sledované relácie. Najmenej ab-
reviačných univerbátov v pomere k ostatným univerbizačným typom využí-
va TV Markíza. Abreviačné univerbáty sú vo všetkých troch reláciách typic-
kejšie pre písané texty v rámci správ, čo súvisí s obmedzeným priestorom na 
vyjadrenie komplexnejšieho obsahu v rámci nadpisov a zobrazených textov. 

 
Podstatou procesu slovotvornej univerbizácieslovotvornej univerbizácieslovotvornej univerbizácieslovotvornej univerbizácie je strata syntaktickej moti-

vácie za súčasného nadobudnutia slovotvornej motivácie, pričom slovotvorné 
univerbáty sú spočiatku príznakové (porov. Vužňáková, 2006, s. 54), spravid-
la registrovo alebo sociolekticky motivované. Slovotvorná univerbizácia je 
najfrekventovanejším typom univerbizácie v bežných ústnych spontánnych 
prejavoch, v televíznom spravodajstve však k tomuto typu univerbizácie do-
chádza menej často (sémantická a abreviačná univerbizácia sú frekventova-
nejšie), čo podľa nášho názoru súvisí najmä s častou príznakovosťou slovo-
tvorných univerbátov. V skúmaných reláciách sa objavovali najmä také slo-
votvorné univerbáty, ktorých význam nemuselo vysvetľovať VP. 

RTVS v pomere k ostatným typom univerbátov používa najmenej slovo-
tvorných univerbátov, čo pravdepodobne súvisí so snahou vyhnúť sa nežia-
ducej príznakovosti v serióznej spravodajskej relácii. Vyskytli sa tu najmä 
kompozičné univerbáty (napr. europarlament, farmakofirma, drevoštiepka), 
ktoré sú spravidla bezpríznakové; ale aj derivačné univerbáty, ktoré vďaka 
vysokej frekvencii a dlhšej existencii v bežnej slovnej zásobe strácajú svoju 
pôvodnú príznakovosť (napr. elektrina, lanovka, mobil). Príznakové slovo-
tvorné univerbáty, ktoré sa objavili v Správach RTVS, súvisia najmä s eko-
nomickou a vojenskou sférou (nebankovka, stíhačka), menej so sférou bežné-
ho života (zjazdovka, záchranka). 

V Televíznych novinách TV Markíza sme spozorovali najviac slovotvor-
ných univerbátov, pričom v tejto televízii sa okrem štylisticky bezpríznako-
vých univerbátov (napr. elektrina, bytovka, dodávka)5 pomerne často objavu-

                                                      
5 Pri lexémach bytovka a dodávka možno pozorovať, že kým v poslednom vydaní KSSJ v roku 2003 

majú ešte kvalifikátor hovor., v SSSJ z roku 2006 už žiaden kvalifikátor nemajú, možno ich teda pova-
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jú aj diferencovane príznakové univerbáty (napr. benziňák � benzínový mo-
tor, osobák � osobný vlak, samodržky � samodržiace pančuchy). 

TV JOJ používa slovotvorné univerbáty pomerne málo, aj to prevažne ta-
ké, ktoré sa postupne neutralizujú, strácajú príznakovosť. Príznakové slovo-
tvorné univerbáty sa tu vyskytujú pomerne zriedka, v jednom prípade (Veľké 
noviny TV JOJ, 21. 10. 2014) sa dokonca slovotvorný univerbát neziskovka 
napísal v názve príspevku do úvodzoviek, čím sa naznačila vedomosť tvorcov 
o nie úplnej vhodnosti takejto lexémy v spravodajskom formáte.6 

 
Tabuľka č. 2: Poradie najfrekventovanejších slovotvorných univerbátov 

v spravodajských reláciách troch televízií 

 TV JOJ TV Markíza RTVS 

1. sanitka elektrina elektrina 

2. dodávka panelák prevodovka 

3. panelák bytovka europarlament 

4. benzínka chemička lanovka 

5. bytovka automobilka mobil 

6. záchranka chrbtica drevoštiepka 

7. neziskovka igelitka farmakofirma 

8. čerpačka kapustnica nebankovka 

9. dopravák mobil stíhačka 

10. infolinka silonky automobilka 

 
Za morfologickú univerbizáciumorfologickú univerbizáciumorfologickú univerbizáciumorfologickú univerbizáciu považujeme taký typ univerbizácie, pri 

ktorom stratu syntaktickej motivácie sprevádza nadobudnutie morfologickej 
motivácie, dochádza teda k slovnodruhovému prechodu, napr. materská do-
volenka � materská. Tento typ univerbátov sa vo všetkých sledovaných tele-
víziách objavil len výnimočne (napr. občiansky, hovädzie, duchovný), v TV 
Markíza a RTVS sa takáto lexéma objavila celkovo deväťkrát, v TV JOJ iba 
dvakrát, z toho jeden prípad (Kvačianska) bol kontextovo viazaný. Nízka 
frekvencia takéhoto typu univerbátov v televíznom spravodajstve kopíruje 

                                                                                                                                   
žovať za registrovo demotivované. 

6 Vysoká frekvencia v Slovenskom národnom korpuse (1278 výskytov vo verzii prim-6.0-public-all) 
a celkové časté stretávanie sa s týmto univerbátom však naznačujú, že aj táto lexéma postupne príznak 
hovorovosti stráca. 
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celkovo nízku mieru používania takýchto lexikálnych jednotiek aj v iných 
komunikačných situáciách. 

 
Variácie VP a univerbátov 

Tendenciám po informačnej nasýtenosti, ekonomickosti a štylistickej va-
riabilite textov zodpovedá kombinácia VP a ich univerbátov. Na skúmanom 
materiáli sme preto sledovali aj tieto variácie v rámci reportážneho bloku. 

Zaujímal nás jednak celkový počet variáciícelkový počet variáciícelkový počet variáciícelkový počet variácií VP a univerbátu v sledovaných 
reláciách, ale aj počet členopočet členopočet členopočet členovvvv v rámci variácie (t. j. počet aj opakujúcich sa VP 
a ich univerbátov) a násobnosť variácienásobnosť variácienásobnosť variácienásobnosť variácie (t. j. počet rôznych členov variácií). 

Najmenej variácií VP a ich univerbátov sa realizovalo vo Veľkých novi-
nách TV JOJ (36), v Televíznych novinách TV Markíza sa VP a ich univerbá-
ty kombinovali celkovo 64-krát, najviac variácií sme zaznamenali v Správach 
RTVS (105). 

Najpočetnejšie boli vo všetkých reláciách dvojnásobné variácie (t. j. strie-
dalo sa jedno VP a jeden typ univerbátu, napr. v TV JOJ 22. 10. 2014 v repor-
táži Zdravé bufety odklepli vyprážaným sa v názve príspevku objavil séman-
tický univerbát bufet, potom obaja moderátori a reportérka použili VP škol-
ský bufet, v druhej časti reportáže použila reportérka ešte dvakrát univerbát, 
rovnako univerbát použil aj opýtaný; išlo teda o dvojnásobnú sedemčlennú 
variáciu). Trojnásobných variácií bolo vo všetkých troch reláciách v pomere 
k dvojnásobným menej, v zásade mohlo ísť buď o striedanie jedného univer-
bátu a dvoch VP (pričom menejkomponentové VP bolo redukciou viackom-
ponentového; napr. v RTVS 17. 10. 2014 v reportáži Štát už nechce platiť 
duplicitné ústavy moderátor a neskôr aj reportér použili redukovaný názov 
Akadémia vied, potom sa v písanom texte zobrazil oficiálny názov inštitúcie 
Slovenská akadémia vied, neskôr reportér použil univerbát Akadémia a mi-
nister školstva ako respondent v reportáži použil tiež oficiálny trojslovný ná-
zov; išlo teda o trojnásobnú päťčlennú variáciu) alebo o striedanie jedného VP 
s dvomi rôznymi univerbátmi (napr. v TV Markíza 22. 10. 2014 v reportáži 
Meškajúce referendum použil najprv moderátor a potom reportér VP komu-
nálne voľby, neskôr slovotvorný univerbát komunálky, v závere reportáže 
použil opýtaný minister vnútra sémantický, kontextovo viazaný univerbát 
voľby; išlo teda o trojnásobnú štvorčlennú variáciu). Štvornásobných variácií 
bolo najmenej (spolu 3) a zaznamenali sme ich len v reportážach TV Markíza 
a RTVS, pričom išlo o kombinácie dvoch VP a dvoch univerbátov (napr. 
v RTVS 21. 10. 2014 v reportáži Predsedom ÚVK je František Tanko je v ná-
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zve reportáže použitý abreviačný univerbát ÚVK, moderátor používal najprv 
VP ústredná volebná komisia, neskôr sémantický univerbát komisia, repor-
térka rovnako striedala VP a sémantický univerbát; v písanom texte sa dva-
krát objavila skratka ÚVK, opýtaná používala redukované VP volebná komi-
sia; celkovo išlo o štvornásobnú jedenásťčlennú variáciu). 

Z hľadiska celkového počtu, počtu členov a násobnosti variácií hodnotíme 
ako štylisticky najvariabilnejšie Správy RTVS, menej variabilné Televízne 
noviny TV Markíza a najmenšou variabilitou VP a univerbátov sa vyznačujú 
Veľké noviny TV JOJ (porov. graf č. 7). 

 
Graf č. 7: Pomer variácií VP a ich univerbátov v sledovaných spravodajských 

reláciách 

 
ZÁVERY 

Zistenia z čiastkovej sondy do konkrétnej oblasti lexiky televízneho spra-
vodajstva troch slovenských televízií možno zhrnúť v niekoľkých bodoch: 
− Správy RTVS sú informačne omnoho nasýtenejšie ako spravodajské relácie 

TV JOJ a TV Markíza. 
− Vo všetkých troch televíznych reláciách sa VP vyskytujú najmä v hovore-

ných pasážach. 
− Poradia najfrekventovanejších VP sú zhodné len čiastočne, čo poukazuje 

na tematickú diferenciáciu spravodajských relácií v rovnakom čase a rôz-
nu mieru pozornosti venovanú istým témam. 

− Abreviačné univerbáty sú vo všetkých troch reláciách charakteristickejšie 
pre písané texty v rámci správ, čo súvisí s obmedzeným priestorom na vy-
jadrenie komplexnejšieho obsahu v nadpisoch a zobrazených textoch. 
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− Správy RTVS manifestujú serióznosť svojho spravodajského formátu aj 
obmedzovaním príznakových slovotvorných univerbátov, využívajú sa tu 
najmä bezpríznakové typy univerbátov – sémantické a abreviačné. 

− Naopak, TV Markíza práve vysokou frekvenciou príznakových slovotvor-
ných univerbátov preukazuje záujem upútať diváka, snahu Televíznych 
novín byť vecnou a informačne nasýtenou reláciou, ktorá však používa 
„ľudový jazyk“. 

− TV JOJ je síce najmenej informačne nasýtená (najnižšia miera používania 
VP), ale prezentuje sa (aspoň z hľadiska slovotvorných univerbátov) bez-
príznakovejšou lexikou. 

− Najvariabilnejšie sú Správy RTVS (najvyšší počet variácií, väčší počet troj- 
a štvornásobných variácií), najmenej variabilné sú Veľké noviny TV JOJ. 
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Distribution and Frequency of Multi-Word Naming Units and 
Univerbated Lexical Units in TV News Programmes of the Three Slovak 
Televisions 

Abstract 

This article is a partial probe into the use of multi-word naming units and univerbised 
lexical units in TV news programmes of three Slovak televisions. Informational source 
comes from transcriptions of spoken texts in Správy RTVS, Televízne noviny of TV 
Markíza and Veľké noviny of TV JOJ in the same time during one randomly selected 
week. Based on the analysis of the transcribed texts, we describe and compare the level 
of the use of multi-wordnaming units and univerbised lexical units in TV news 
programmes, frequency and degree of repetitions of multi-word naming-units and 
univerbised lexical units within the report. We also analyse particular types of 
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univerbised lexical units and describe the ways of distribution of multi-word naming 
units and their univerbised lexical units as a means of stylistic variability of the text. 
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multi-word naming units – univerbised lexical units – TV news programmes – informa-
tional fill of the text – economy – variability – frequency – distribution 
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