
 646

ABREVIATÚRY V POČÍTAČOVEJ LEXIKE UKRAJINSKÉHO A 

SLOVENSKÉHO JAZYKA 

 

Eugen ZUBENKO 

 

Počítačové odvetvie v poslednom desaťročí zaznamenáva prudký rast, modernizáciu a 

diverzifikáciu. Súbežne s týmto progresom rovnako dynamicky sa vyvíja aj počítačová 

terminológia, o čom svedčí veľké množstvo počítačových slovníkov rôzneho typu, veľkosti a 

tematického zamerania, dostupných ako v elektronickej, tak aj v tlačenej podobe. V tejto 

terminológii sa vyskytuje veľký počet rozličných skratiek, teda abreviatúr. V predkladanom 

príspevku sa pokúsime rozanalyzovať daný jav a na jednotlivých príkladoch ukážeme ako sa 

spomínané skratky adaptujú v ukrajinskom a slovenskom jazyku. 

Z historického hľadiska môžeme vyčleniť niektoré medzníky vo vývoji abreviatúr. V 

Rusku rozširovanie abreviatúr napredovalo od roku 1917, a celosvetová tendencia ich 

tvorenia je zaznamená najmä po roku 1945. K tomuto prispelo zrýchlenie životného tempa, 

hospodárske, spoločenské a politické zmeny, zriadenie štátnych administratívnych orgánov, 

politických strán a rozličných organizácií, príliv vedeckých a technických termínov. S týmito 

spoločenskými javmi sa spájal aj intenzívny vývoj masových komunikačných prostriedkov a 

súčasne i tendencia k jazykovej ekonómii. Abreviatúry sa tak stavajú vhodným nástrojom 

propagovania a reklamy, uľahčujú zapamätávanie si viacslovných pomenovaní a umožňujú 

fungovanie v reči cudzích slov bez potreby ich tlmočenia. Podľa nášho názoru je súčasný stav 

v ukrajinčine a ruštine spôsobený práve týmito okolnosťami. 

Bádatelia americkej angličtiny upozorňujú, že abreviácia ako spôsob tvorenia nových 

slov sa bude naďalej rozširovať ako v spisovnom jazyku, tak aj v jeho subštandardných 

varietach. Táto tendencia bude pokračovať s ohľadom na potreby nominácie a plnenie jednej 

z hlavných, teda komunikačnej funkcie jazyka, v kontexte ktorej abreviácia vystupuje ako 

prostriedok na uspokojenie potrieb komunikantov v krátkych, jazykovo ekonómnych 

jednotkách informácie1. V ruštine je situácia podobná — skracovanie je jeden z 

najproduktívnejších spôsobov tvorenia nových pomenovaní. Veľká nasýtenosť súčasnej 

(hlavne publicistickej) ruštiny skratkami rôznych typov má stúpajúcu tendenciu, čo jednak 

zvyšuje náročnosť dešifrovania a interpretácie skratiek recipientom, a jednak vyvoláva 

                                                 
1  ISKINA, T. V.: Pragmalinvističeskij analiz anglijskich sokrasčenij v lexikografičeskom i učebno 
delovom diskursach. Samara, 2007. [citované 22.03.2009]. Dostupné na: <http://library.uni-
altai.ru/docs/05/apr.doc> 
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potrebu neustáleho zdokonaľovania svojej jazykovej kompetencie2. V ukrajinčine v tomto 

smere prevláda podobná tendencia — skratky sa vyskytujú s prakticky rovnakou frekvenciou 

ako v ruštine. 

V slovenskom lingvistickom areáli tvorenie počítačových skratiek nemá výraznú 

tendenciu. Slovenčina je skôr náchylná k prevzatiu cudzojazyčných abreviatúr, napr. v 

slovenskej počítačovej terminológií sa používa prevzatý termín DBMS (database 

management system — systém riadenia databázy), v ukrajinčine sa udomácnil termín СКБД 

(система керування базами данних), pre termín ROM (read-only memory — pamäť určená 

len pre čítanie) v ukrajinčine sa používa skratka ПЗП (постійний запам'ятотвуючий 

прилад), termín LCD (Liquid Crystal Display — obrazovka z tekutých kryštálov) v 

ukrajinčine vyjadruje skratka РК (рідиннокристалічний). Termíny utvorené skracovaním 

(akronimizáciou alebo abreviáciou) sa v slovenskej jazykovede definujú ako slová 

pozostávajúce z počiatočných písmen viacslovných termínov3. Ďalej sa uvádza, že ide o jav 

okrajový. Popri tom sa akronymy a abreviatúry nerozlišujú. Podľa našich zistení4 by sa 

rozdiel mohol vnímať tak, že kým abreviatúry sa neskloňujú (USA, NATO, CD-ROM), 

akronymy nadobúdajú všetky atribúty podstatných mien (napr. laser, radar) a disponujú 

väčšou mierou udomácnenia.  

Ukrajinská skratka ПК (персональний комп'ютер) nemá v slovenčine príslušný 

ekvivalent: aj keď existuje pomenovanie osobný počítač, potenciálna skratka OP sa 

neuchytila. Namiesto nej sa stretneme so skratkou PC (z angl. personal computer) a od nej 

odvodenými slangovými slovami ako pisičko alebo pecečko. Skratka ПК sa však do 

ukrajinčiny dostala pravdepodobne kalkovaním z ruštiny, v ktorej znie rovnako — ПК 

(персональный компьютер). Tu je potrebne pripomenúť veľmi rozšírenú ukrajinskú skratku 

ЕОМ (Електронна обчислювальна машина) a ruskú ЭВМ (электронно-вычислительная 

машина), ktoré sú synonymami pre termín ПК.  

Ďalšou veľmi frekventovanou skratkou je CD (kompaktný disk), viac známeho svojim 

slangovým ekvivalentom cédečko. Do ukrajinčiny sa daná abreviatúra kalkuje z angličtiny — 

КД (компакт-диск), ktorej používanie v bežnej reči je ojedinelé. Skôr sa stretneme s 

neskráteným termínom компакт-диск alebo jeho slangovou verziou компакт.  

                                                 
2  CHOVANEC, M.: Skratky v rusko-slovenskom porovnávaní (elektronický zdroj). In: Zborník 
príspevkov 4. študentskej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou dekana Filozofickej fakulty prof. PhDr. 
Rudolfa Dupkalu, CSc. dňa 7. mája 2008 . Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2009, s. 
317 – 324. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Sipko2/index.html 
3  MASÁR, I.: Príručka slovenskej terminológie. Bratislava, 1991, s. 106. 
4  Dostupné na: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Акроним> [citované 22.03.2009]. 
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Pre termín softvér, ktorý sa plne adaptoval v slovenčine sa niekedy používa anglická 

skratka SW (z angl. software). V ukrajinčine sa pre tento pojem aktívne používa termín 

програмне забезпечення (programové vybavenie) alebo nemenej frekventovaná skratka ПЗ. 

Slovo Software sa v ukrajinčine realizovalo v skrátenej slangovej podobe — софт. Rovnako 

sa daný pojem realizoval i v ruštine — программное обеспечение (ПО) a slangové софт. 

Slangové slovo soft však pozná aj slovenčina. 

Príkladom skratky, ktorá nemá v slovenčine svoj abreviatúrny ekvivalent, poslúži termín 

блок живлення (БЖ). V slovenčine sa pre tento pojem používa pomenovanie zdroj (iné 

synonyma nami objavené neboli). V tomto prípade absencia slovenskej skratky (a aj 

slangových synoným) k uvedenému termínu môže byť vysvetlená tak, že slovo zdroj sa javí 

ako dostatočne kompaktné a nevyvoláva potrebu u nositeľov slovenčiny vytvoriť preň 

skrátenú (jednoduchšiu) podobu. 

Ukrajinská skratka ДБЖ (джерело безперебійного живлення) nemá v slovenčine 

ekvivalent a prekladá sa ako záložný zdroj (angl. uninterruptible power supply (UPS), rus. 

источник безперебойного питания (ИБП)). Ako je evidentné, kým ukrajinčina podobne 

ako ruština kalkuje anglický termín, slovenčina používa vlastnú slovotvornú motiváciu (slov. 

— zdroj, ktorý slúži ako záloha; ukr. — zdroj, ktorý nepretržite dodáva elektrinu). Pri tomto 

pojmu sa v slovenčine ojedinele vyskytne slangizmus záložák. 

Ďalším frekventovaným termínom súvisiacim s počítačovou oblasťou je skratka CRT (z 

angl. Cathode Ray Tube — čo sa do slovenčiny preloží ako katódová trubica). Daná skratka 

sa veľmi často používala v spojení so slovom monitor (CRT monitor). V ukrajinčine sa pre 

tento pojem používa skratka ЕЛТ (Електронно-променева трубка). V tomto prípade znovu 

evidujeme prítomnosť v ukrajinčine domácej skratky na rozdiel od slovenčiny, ktorá i keď 

disponuje vlastným termínom (katódová trubica), skrátenú formu si preň neutvorila, ale 

používa anglickú — CRT. 

Známa abreviatúra z oblasti telekomunikačných služieb CLIP (Caller Line Identification 

Presentation) v preklade do slovenčiny znamená zobrazenie čísla volajúceho užívateľa a má 

aj slangovú podobu klipko. V ukrajinčine je menej známa, nemá slangové varianty, avšak má 

svoj ekvivalent: ide o skratku АВН (автоматичне визначення номера). Z hľadiska 

frekvencie sa objavuje podstatne častejšie v slovenčine než v ukrajinčine. Takýto pomer 

výskytu v prospech slovenčiny možno vysvetliť tým, že na Slovensku sa funkcia zobrazenia 

volajúceho užívateľa dlhodobo predáva ako doplnková služba a preto sa dostala do 

povedomia nositeľov jazyka. Na Ukrajine sa v rámci mobilných sieti poskytuje bezplatne a 

príslušná lexéma nemá podmienky na presadenie sa v aktívnej slovnej zásobe. Lexéma CLIP 
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je jasnou ilustráciou toho, ako môžu kulturno-spoločenské reálie ovplyvňovať lexikálne fondy 

národných jazykov. 

Frekventovanými termínmi z oblasti digitálneho spracovania obrazu sú terminologické 

skratky CCD (charge coupled device) a CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), s ktorými sa stretneme pri kúpe digitálneho fotoaparátu alebo kamery. Aj 

preň ukrajinčina používa vlastné skratky — ПЗЗ (прилад із зарядовим зв'язком) а КМОН 

(комплементарний метал-оксидний напівпровідник). Daná skratka v technických lexikách 

obidvoch jazykov je značne frekventovaná, avšak pre radových užívateľov techniky je jej 

dešifrovanie problematické.  

Anglická skratka PDA (Personal Digital Assistant) sa udomácnila v slovenčine bezo 

zmien: používa sa buď pomenovanie vreckový PDA alebo jednoducho PDA. V ukrajinskej a 

ruskej lexike sa pre tento pojem používa skratka КПК (ukr. Кишеньковий Персональний 

Комп'ютер, rus. карманный персональный компьютер). 

Skratka ЦАП (Циифро-аналоговий перетворювач) sa v ukrajinčine používa na 

označenie zariadenia určeného na premenu digitálnych údajov do analógových. Slovenčina 

pre tento pojem používa anglickú skratku DAC (digital-to-analog converter) i keď viacslovný 

termín jestvuje — číslicovo analógový prevodník, ruština — ЦАП (цифро-аналоговый 

преобразователь). Znovu sa nám potvrdzuje naznačená v úvode tendencia, že v ruskom a 

ukrajinskom lingvistickom areáli sa termíny z anglickej počítačovej lexiky spočiatku 

prekladajú do ruštiny a ukrajinčiny, a až následne z počiatočných písmen týchto pomenovaní 

sa vytvorí príslušná skratka. Uvedené príklady zároveň ilustrujú, že prakticky všetky 

ukrajinské skratky (termíny) majú v ruštine ekvivalent, utvorený rovnakou motiváciou. 

Pravdepodobne v ukrajinčine pri tvorení odborných pomenovaní prevláda tendencia najprv 

hľadať príslušný ekvivalent v príbuznej ruštine a až následne v zdrojovom jazyku, teda v 

angličtine. Nasýtenosť súčasnej ukrajinčiny ruskými terminologickými kalkami je zapríčinená 

jednak historickými okolnosťami, a jednak kultúrnou a jazykovou blízkosťou týchto dvoch 

národov. Pre slovenčinu v tomto kontexte je veľmi blízka čeština: všetky uvedené príklady 

mali rovnaké motivácie a frekvencie výskytu v obidvoch jazykoch. 

 

Závery: 

1. V súčasnej slovenčine prevláda tendencia preberania počítačových termínov z 

angličtiny, a len máloktoré z nich sa udomácnili a kodifikovali (napr. hardvér, softvér). 

Ukrajinčina preberá počítačové termíny hlavne z ruštiny a slovotvorná motivácia zostava 

bezo zmien. 
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2. Od niektorých skratiek sa tvoria slangové ekvivalenty a) v slovenčine pomocou 

sufixov -k(o), -čk(o) (klipko, cedečko); b) v slovenčine a ukrajinčine prostredníctvom 

skracovania slovotvorného základu (softvér → slang. soft; комп'ютер → slang. комп). V 

ukrajinčine je tvorenie pomocou sufixov menej frekventovane. 

3. V obidvoch analyzovaných slovanských jazykoch sa skratky zvyčajne tvoria tam, kde 

sa pojem pomenúva viacslovným termínom. To potvrdzuje hlavný cieľ univerbizácie — 

dosiahnuť jazykovú ekonómiu a tým aj ľahšiu zapamätovateľnosť pomenovaní. 

4. Rovnaké slovotvorné motivácie sa častejšie objavujú v tých jazykoch, ktoré sú si z 

entokultúrneho hľadiska bližšie: v západoslovanskej jazykovej skupine je to slovenčina a 

čeština, vo východoslovanskej — ukrajinčina a ruština.  

5. V niektorých prípadoch frekvencia výskytu tej ktorej skratky môže byť 

determinovaná mierou populárnosti pojmu, ktorý definuje. Inak povedané, mimojazykové 

okolnosti majú bezprostredný vplyv na frekvenciu objavenia sa určitého termínu v reči 

nositeľov príslušného jazyka (napr. skratka CLIP). 

 

 

 

Použitá literatúra: 

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Акроним> 

ABBYY Lingvo 12 Multilingual: Электронный словарь. — <www.abbyy.ru> 

CHOVANEC, M.: Skratky v rusko-slovenskom porovnávaní (elektronický zdroj). In: Zborník 

príspevkov 4. študentskej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou dekana Filozofickej 

fakulty prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc. dňa 7. mája 2008 . Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove, Prešov 2009, s. 317 – 324. Dostupné na: 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Sipko2/index.html 

ISKINA, T. V.: Pragmalinvističeskij analiz anglijskich sokrasčenij v lexikografičeskom i 

učebno delovom diskursach. Samara, 2007. [citované 22.03.2009]. Dostupné na: 

<http://library.uni-altai.ru/docs/05/apr.doc> 

MASÁR, I.: Príručka slovenskej terminológie. Bratislava, 1991, s. 106. 

NÁDBĚLA, J.: Velký počítačový slovník, 2. vyd., Computer Media s.r.o., 2006. 

Slovník na <http://slovnik.zoznam.sk/index.fcgi> 

Vyhľadávač abreviatúr: <http://www.abbreviations.com> 

 


