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Slovotvorné postupy v ukrajinskej a slovenskej počítačovej lexike 

 

Eugen ZUBENKO 

 

V tomto príspevku opisujeme a porovnávame slovotvorné modely v ukrajinskej 

a slovenskej počítačovej lexike. Podkladom nám poslúžili niektoré najfrekventovanejšie 

slová, ktoré sa vyskytujú na ukrajinských a slovenských internetových stránkach 

a v elektronických slovníkoch. 

Slovotvorba je prostriedkom pre neustále obohacovanie lexiky každého národného jazyka 

alebo subjazyka, ktorý podáva kvantitatívne najvýznamnejšie výsledky, a preto nepochybne 

predstavuje zaujímavý predmet výskumu. V slovotvorbe sa viac než v iných lingvistických 

disciplínach odzrkadľujú zmeny, ktoré prebiehajú v jazyku a mimojazykovej skutočnosti. Jej 

charakteristickou črtou je do istej miery závislosť od extralinvistických činiteľov — teda od 

tých požiadaviek, ktoré sa nachádzajú mimo jazyka, ktoré ale jazyk má uspokojiť. 

Slovotvorné modely sa tak nachádzajú pod vplyvom tých faktorov, ktoré v oveľa menšej 

miere ovplyvňujú iné jazykové systémy (napr. fonológiu alebo morfológiu). Okrem tohto 

produktívnosť základných slovotvorných modelov v každom národnom jazyku sa vyznačuje 

vlastnými osobitosťami, ktoré nastoľujú potrebu skúmať slovotvorný systém jazyka nielen 

izolovane, ale aj v komparácii so slovotvornými systémami iných jazykov. 

Slovotvorba sa realizuje cestou odvodzovania, skladania slov, skracovania a konverzie. 

Jedným z najproduktívnejších spôsobov obohacovania počítačovej lexiky je derivácia, teda 

tvorenie jednoduchých a zložených slov podľa derivačných pravidiel a slovotvorných 

modelov. 

Počítačovú terminológiu od všeobecnej lexiky spisovného jazyka podľa nášho názoru 

odlišujú dve hlavné črty. Po prvé, počítačová terminológia disponuje väčšími možnosťami 

slovotvorby na rozdiel od všeobecnej spisovnej lexiky, nakoľko sa v nej veľmi často ako 

komponenty využívajú rozličné symboly, písmená a číslice (база 2, база 8, H, Z, C, F, m, o, 

r, t, \, <, $, @, &,*,#). Často sa používa aj kombinácia terminologických prvkov, skratiek 

a číselných označení: стандарт X.25 (štandard X.25), шина PS/2 (rozhranie PS/2), LED 

дисплей (displej LED). Po druhé, pri analýze ukrajinskej a slovenskej počítačovej 

terminológie sa ukázalo, že v obidvoch jazykoch sa vyskytujú hybridy zložené z cudzieho 

komponentu a domácej morfémy. V Dynamike slovnej zásoby súčasnej slovenčiny autori pre 

takéto slová používajú termín internacionálne zloženiny (Horecký – Buzássyová – Bosák a 
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kol., 1989, s. 231). V ukrajinskej počítačovej lexike boli nami zistené tieto kombinácie 

morfém: 

1. Prevzatý slovotvorný základ + ukrajinský afix: 

Програмування (programovanie), аудіовізуальний (audiovizuálny), асинхронний 

(asynchrónny), підкаталог (podadresár), файловий (súborový), локальний (lokálny), 

шифрування (šifrovanie, kódovanie), інформаційний (informačný), буферний 

(vyrovnávací), перекомпілювати (prekompilovať), кодування (kódovanie, šifrovanie), 

контекстний (kontextový), віртуальний (virtuálny) a pod. 

2. Ukrajinský základ + internacionálny afix: 

Відеопристрій (video zariadenie), відеопам'ять (videopamäť), автоповтор (automatické 

opakovanie), автоперезапуск (autoreštart), електрорушійний (elektropohonný), 

електроустаткування (elektroinštalácia), енергозалежний (energeticky závislý), 

макровиклик, макропам'ять (makropamäť), макромова (makrojazyk), мультиобробка, 

мультизадача, псевдомова (pseudojazyk), псевдомашина (pseudostroj), субдерево 

(podadresár), субпослідовність (subporadie). 

3. Prevzatý základ + internacionálny afix: 

Авторестарт (automatický reštart), автосинхронізація (automatická synchronizácia), 

автотест (automatický test), буферизація (ukladanie do vyrovnávacej pamäti), кілобайт 

(kilobajt), кілобіт (kilobit), кілогерц (kilohertz), мегабайт (megabajt), мегабіт (megabit), 

мегагерц (megahertz), мегапіксельний (megapixelový), мегафлопс (megaflops), 

мікрокоманда (mikropríkaz), мікропрограмма (mikroprogram), мікропроцесор 

(mikroprocesor), монохромний (monochromatický), рестарт (reštart), суперкомп'ютер 

(superpočítač), відеоданні (video údaje) atď. 

Podľa nášho názoru, v súčasnom štádiu vývoja počítačová terminológia ukrajinčiny na 

rozdiel od iných terminologických sústav (napr. chémie alebo medicíny) nemá ustálené 

slovotvorné modely, derivačné prvky a spôsoby tvorenia termínov. Preto pri vzniku nových 

lexikálnych jednotiek sa využívajú tie modely, ktoré sa využívajú pri tvorení všeobecných 

vedeckých termínov. 

Napríklad, často sa používa prefix роз-, ktorý sa vyskytuje v slovách розбити (napr. 

archivovaný súbor na niekoľko častí), розблокувати (odblokovať), розвантажити, 

розв'язати (rozpojiť spojenie), розпакувати (rozbaliť), розпаралелити (rozdeliť jeden 

dátový tok na niekoľko), розшифровувати (dešifrovať), розшукати (vyhľadať), 

роздрукувати (vytlačiť) atď. Často sa vyskytuje prefix з-: згенерувати (vygenerovať), 
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згортання, з'єднання (spojenie), зливання (spojenie), зчитування (sčítavanie), зрівнювання 

(vyrovnávanie), згладжування (vyhladzovanie). 

Typickým pre počítačovú lexiku je absencia absolútnych antonimických ekvivalentov 

termínov. 

Pri analýze terminologickej sústavy ukrajinčiny na základe derivačných osobitosti sa nám 

podarilo vyčleniť tieto skupiny termínov s rovnakými morfémami: 

Názvy vedných odborov, tvorene formantmi -ик(а), -ік(а): інформатика (informatika), 

кібернетика (kybernetika), оптоелектроніка (optoelektronika), механіка (mechanika), 

евристика (heuristika), динаміка (dynamika), методика (metodika), мнемоніка 

(mnemonika) atď. 

Termíny na označenie činiteľa, resp. vykonávateľa určitého deja, utvorené pomocou 

sufixov -ор (-ер): адаптер (adapter), акселератор (urýchľovač), алокатор (prideľovač, 

rozvrhovač), архіватор (archivačný program), банер (nadpis, titulok v Internete), броузер 

(prehľadavač), буфер (vyrovnávacia pamäť), веріфікатор (overovač), монітор (monitor), 

генератор (generator), процесор (procesor), мікропроцесор (mikroprocesor), 

декомпілятор (dekompilátor), дескриптор (deskriptor, predmetové heslo), детектор 

(detektor), дешифратор (dešifrátor), інтерпретатор (interpretátor), комп'ютер (počítač), 

кластер (blok údajov na pevnom disku), компілятор (kompilátor), контролер (radič), 

конвертор (prevodník), акселератор (urýchľovač), декомпілятор (dekompilátor), 

принтер (tlačiareň), селектор (volič), конфігуратор (nastavovač), асемблер (asembler, 

zostavovací program). 

Termíny, ktoré pomenúvajú vykonávateľa deja, ale majú domáci sufix -ач: 

завантажувач (zavádzací program), шифрувач (šifrovací program), завершувач 

(dokončovací program), концентрувач (koncentrátor), перетворювач (prevodník), 

об’єднувач (spojovací program), описувач (deklarátor), обмежувач (obmedzovač). 

V menšom počte sa vyskytujú slová končiace na sufix -ник: лічильник (počítadlo), 

сортувальник (triedič), напівпровідник (polovodič), графопобудовник (program na 

tvorenie grafov); substantíva končiace na sufix -к(а): мітка, підкладка, зупинка (zastavenie 

programu); slová odvodene od slovies dokonavého vidu: збій (chyba počítača), зупин 

(zastavenie), простій (nečinnosť); názvy spredmetnených vlastnosti s formantom -ість: 

продуктивність (účinnosť), циклічність , цілістність даних (integrita údajov), 

швидкість передачі даних (rýchlosť prenosu dát). 

Tradične sa v ukrajinskej počítačovej terminológii pre názvy spredmetnených dejov 

používajú formanty -нн(я), -анн(я), -енн(я), -уванн(я), -юванн(я): еталонне тестування 
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(angl. benchmarking, slov. skúšobný testovanie), гасіння (angl. blanking, slov. potlačenie 

zobrazenia), об'єднання блоків даних (angl. blocking, slov. vytváranie blokov), очищення 

(angl. clearing, slov. vymazávanie), обчислення (angl. computing, slov. počítanie), 

конвертування, перетворення (angl. converting, slov. konvertovanie), копіювання (angl. 

copying, slov. kopírovanie), декодування (angl. decoding, slov. dekódovanie). 

Ďalej sa pomerne často používa internacionálny formant -аці(я), ktorému v zdrojovom 

jazyku počítačovej lexiky — angličtine — zodpovedá formant -ing: адресація (angl. 

addresing, slov. adresovanie), маршрутизація (angl. routing, slov. presmerovanie), 

дискретизація (angl. sampling, slov. vzorkovanie), диспетчеризація (angl. scheduling, 

slov. rozvrhovanie poradia úloh), комутація (angl. switching, slov. prepínanie), 

синхронізація (angl. timing, slov. časovanie). 

Pri tvorbe počítačových termínov sa aktívne využívajú tie prefixoidy latinského pôvodu, 

ktoré sa využívajú aj pri tvorbe všeobecných vedeckých termínov. Ide o prefixy інтер-, 

супер-, міні-, макро-, мікро-, авто-, мульти-, мега-: інтерактивний (interaktívny), 

мінідрайвер (mini ovládač), суперкомп'ютер (superpočítač), автозавантаження 

(automatické spustenie). 

Prefixoid hyper-, ktorý slúži na vyjadrenie veľkosti, nadradenosti, a ktorému by 

v slovenčine mohol zodpovedať prefix nad-, v počítačovej lexike sa používa vo významoch 

1. globálny, 2. jestvujúci v globálnej sieti. Ilustrujú to pomerne rozšírené slová гіпертекст 

(angl., slov. hypertext), гіперпосилання (angl. hyperlink, slov. hypertextový odkaz), 

гіпервізор (program na ovládanie operačných systémov iných počítačov), гіпермедія 

(angl. hypermedia, slov. hypermédia). 

Do obidvoch skúmaných jazykoch sa z angličtiny preniesli počítačové prefixy cyber- 

(používa sa vo význame virtuálneho priestoru) a e- (vo význame elektronický). Tieto 

prefixoidy sa považujú za internacionálne, ich produktívnosť je pomerne vysoká a má 

tendenciu rastu. Okrem azda najznámejšieho slová z počítačovej lexiky e-mail (elektronická 

pošta) sa prefix e- používa v slovách e-book (elektronická kniha), e-katalóg (elektronický 

katalóg), e-shop, e-market (elektronický obchod), e-money (elektronické peniaze) a pod. 

Prefixoid cyber- sa vyskytuje v menšom počte slov: кіберпростір (angl. cyberspace, slov. 

kybernetický svet), кіберкафе (Internetová kaviareň), кіберкультура (počítačová kultúra). 

Z uvedených príkladov vyplýva, že sufix e- do skúmaných jazykov spätne transformuje do 

svojej pôvodnej podoby v angličtine — electronic, teda elektronický. Prefix cyber- sa 

prekladá pomocou transliterácie: ukr. кібер-, slov. kyber-. Mnohé slová so sufixom cyber- 

nemajú v ukrajinčine a slovenčine ekvivalenty. 
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Typickým pre počítačovú lexiku angličtiny je sufix -ware, ktorý dáva substantívam 

význam hromadnosti. V súčasnej slovenskej počítačovej lexike slová hardvér, softvér sú plne 

adaptované, aj keď popri nich sa používajú termíny programové vybavenie, počítačové 

vybavenie. V ukrajinčine sa  používajú domáce termíny програмне забезпечення, 

компютерне обладнення, pričom хардвер а софтвер vystupujú ako slangové synonymá a 

používajú sa veľmi malo. 

Z uvedeného by sme teda mohli urobiť niekoľko záverov. Po prvé, keďže počítačová 

lexika v obidvoch skúmaných jazykoch je pomerne mladá, je prirodzene, že tieto jazyky 

preberajú mnoho cudzích slovotvorných morfém a tým vyplňujú jestvujúce lexikálne 

medzery. Na druhej strane, aj ukrajinčina aj slovenčina často disponujú domácimi 

ekvivalentmi anglických termínov. To, či sa bude pre označenie konkrétneho pojmu používať 

domáci alebo cudzí termín rozhoduje jeho stručnosť, výstižnosť, a istá akceptácia nositeľov 

jazyka. Po druhé, slovenčina vo väčšej miere než ukrajinčina používa domáce slovotvorné 

modely (počítač → комп'ютер, tlačiareň → принтер). Nazdávame sa, že tento jav môžu 

vyvolávať etnokulturologické okolnosti — menšie národy skôr dbajú o čistotu vlastného 

jazyka, než väčšie.  
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