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GGGGlobálne zmeny v živote celého ľudstva sú najsilnejším činiteľom 
rozvoja neológie – náuky, ktorá by dnes mala riešiť otázky súvisiace 
s inovačnými procesmi. Tie sa realizujú v mnohých jazykových systé-
moch sveta, a to na všetkých jeho úrovniach. 

Ústrednou otázkou neológie je meniaca sa predstava o tom, čo je 
neologizmus. Obrovská neologizácia, takmer „explózia“ tejto neologi-
zácie na prelome storočí vedie dnešných bádateľov čoraz aktívnejšie 
k fixovaniu nových javov v jazyku, ale zároveň stanovuje problém 
teoretického poňatia pojmu neologizmus.  V súčasnom stave je možné 
chápať neologizmus nielen ako jav jazykový, ale aj ako jav kultúrny (o 
tom L. B. Hacalova, odvoláva sa J. K. Ostrovsjka vo svojej dizertačnej 
práci (2011)). 

Vo všeobecnej teoretickej rovine sa v neológii riešia dva základné 
problémy: 
1. stanovenie (odhalenie) príčiny a cieľa vzniku neologizmov; 
2. opísanie prostriedkov, ktoré umožňujú inovácie tvoriť. 

Bádatelia používajú termín neológianeológianeológianeológia vo dvoch významoch: 
a) veda o neologizmoch, b) súbor neologizmov.  

V prvom význame má neológia – ako veda o inováciách – internacio-
nálny charakter. V druhom prípade má neológia národnú osobitosť. 
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Týka sa to predmetu výskumu, jeho zvláštností, činiteľov, ktoré majú 
vplyv na vývin jazyka. 

Presná definícia, určenie jednoznačného chápania pojmu neolo-
gizmus doposiaľ nejestvuje. Jednou zo základných vlastností neolo-
gizmu je jeho „novosť“, avšak v spoločenskom vedomí v presne urče-
nom čase je predsa len táto vlastnosť subjektívnou kategóriou (V. T. 
Kolomijecj(ová) (1973), D. V. Mazuryk(ová) (2002), P. J. Namitkova). 
Nateraz sa predsa len za  parametre neologizmov považujú konkretizá-
tory, ktorými sú „čas“ a „priestor“. 

Presné vymedzenie a odlíšenie neologizmov a okazionalizmov zos-
táva tiež predmetom diskusií na Ukrajine. Určiť presné kritériá uzuál-
nych a neuzuálnych inovácií je komplikované práve preto, že sa tieto 
javy týkajú vývinu jazyka, čiže procesu prechodu javu reči do faktu 
jazyka. Pokiaľ sa tento prechod neudeje, a to si vyžaduje čas, môžeme 
hovoriť len o tendencii (H. M. Vokaľčuk(ová), odvoláva sa J. K. 
Ostrovsjka, 2011). Namieste je teda otázka, nakoľko relevantným pre 
opis nových tendencií v obnovovaní slovnej zásoby bude sledovanie 
okazionalizmov. Potrebuje neológia rešpektovať procesy, ktoré sa uka-
zujú pri skúmaní okazionalizmov? Podľa A. V. Berezovenkovej, O. A. 
Hrabinskej, I. M. Meľcevoj, O. I. Molotkova, Z. M. Petrovej sa pri skú-
maní lexiky z istého presne vymedzeného časového obdobia v syn-
chrónnom výskume nemôžu okazionalizmy ignorovať (odvoláva sa 
J. K. Ostrovsjka, 2011). 

N. V. Stratulat(ová) (2009) vo svojej dizertačnej práci vymenúva 
vonkajšie a vnútorné činitele, ktoré vplývajú na zmeny slovnej zásoby 
ukrajinského jazyka. Vonkajšími činiteľmi sú:  
− zmeny v krajine, 
− sociálne nová štátnosť, ktorá vplýva na komunikatívnu sféru po 

novom, 
− procesy demokratizácie spoločnosti, 
− závratný vedecko-technický pokrok, 
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− zmeny ekonomickej a politickej situácie v krajine napomáhajú 
vzniku nových pojmov, javov, objektov, ale aj nových foriem spo-
ločenských a podnikateľských vzťahov medzi ľuďmi, 

− veľké množstvo informácií a nových poznatkov je silným činiteľom 
vzniku nových slovných jednotiek, 

− vzájomný kontakt jazykov (medzijazykové kontakty podmieňujú 
proces preberania slov a výrazov cudzojazyčného pôvodu, tento 
proces obohacuje slovnú zásobu jazyka), 

− prostredníctvom cudzojazyčných výpožičiek sa do cieľového jazyka 
dostávajú 

− tiež cudzojazyčné slovotvorné prvky, ktoré sú schopné tvoriť nové 
slová, 

− psychologické faktory, ktoré rodia také javy, ako je tabuizovanie, 
eufemizácia (студентський апартамент namiesto кімната у гур-
тожитку, аванс у конверті/добавка до зарплати namiesto хабар 
(o tom bližšie napr. Z. O. Dubyn(e)cj(ová), 2011 – pozn. J. K.), hy-
perbolizácia, irónia, vyslovovanie subjektívnych pocitov a pod. 

− zmena sociálneho zloženia nositeľa jazyka, zmena názorov, jazyko-
vých zvykov, zmena jazykového povedomia nositeľov jazyka, zme-
na spoločenského prostredia, v ktorom jazyk existuje, 

− veľkú úlohu vo vývoji slovnej zásoby jazyka plní konkrétny nositeľ 
jazyka. Najskôr totiž samotný nositeľ vytvorí nejakú inováciu – no-
vé slovo, formu, slovné spojenie, syntaktickú konštrukciu. Potom sa 
táto inovácia hodnotí, istá časť spoločnosti ju prijme alebo odmiet-
ne. Dnes pozorujeme značnú aktivizáciu jednotlivcov v spoločnosti, 
nárast individuálnej tvorivosti v reči jej používateľov. Mení sa jazy-
ková kompetencia členov komunikačného prostredia, rozširuje sa 
okruh tvorcov jazyka. 

− Vývoj a fungovanie jazyka sú podmienené stavom spoločnosti. 
− Vonkajšie činitele sú veľmi silné a sú tými, ktoré napomáhajú pre-

stavbe, pretváraniu, modifikácii a obnovovaniu jazyka. 



Jarmila Kredátusová 
 
 

279 

Za vnútorné činitele môžeme považovať tieto: 
− zákzákzákzákon on on on     tzv. jazykovej ekonómietzv. jazykovej ekonómietzv. jazykovej ekonómietzv. jazykovej ekonómie (André Martinet, 1960), 
− zákonzákonzákonzákon, podľa ktorého jazyk používa výber najracionálnjazyk používa výber najracionálnjazyk používa výber najracionálnjazyk používa výber najracionálneeeejších jších jších jších 

aaaa    najpružnejších jazykových prostriedkovnajpružnejších jazykových prostriedkovnajpružnejších jazykových prostriedkovnajpružnejších jazykových prostriedkov (Otto Jespersen, 1958). 
Na ich základe jazyk (jeho systém) pracuje (funguje), preto vznikajú 

nové slová a v rámci nich kompozitá, skratky, zložené slová utvorené 
juxtapozíciou a tiež zrasty. Ďalej sa tiež zamieňajú slovné spojenia za 
jednoslovné ako ekonomickejšie a často dochádza k tvorbe  tzv. dru-
hotných (prenesených) pomenovaní, ktoré sa stanú jedinými pomeno-
vaniami pre daný pojem. 
− Zákon dialektikyZákon dialektikyZákon dialektikyZákon dialektiky – ide o súboj protirečení, ktorý zapríčiňuje jazy-

kové zmeny (I. V. Arnoľd (1999),  S. J. Karcevsjkyj (2000), O. O. 
Kudriavceva (2004), E. V. Kuznecova (1986), O. H. Muromceva 
(1985), J. S. Sorokin (1965), F. P. Filin (1981), D. N. Šmelev (1965). 
Ide o antinómie, resp. antipozície: 
a) rečníka a poslucháča, b) úzu a možností jazykového systému, c) 
kódu a textu, d) informatívnej a expresívnej funkcie jazyka, e) asy-
metrie jazykového znaku (forma (označovateľ) chce dostať nové 
význam, označované (význam) zase nové spôsoby (formy) jeho 
označenia. 
Vonkajšie faktory stimulujú vnútorné a tie podmieňujú vznik no-

vých slov, ale inovácie sú utvorené v jazyku na základe jeho zákonitos-
tí (rešpektujúc jeho zákonitosti) a (z) jeho materiálu. 

Obnovovanie lexiky je spojené vzájomným pôsobením týchto pro-
cesov (J. E. Karpilovská, 2008): 
− Internacionalizácia (globalizácia) Internacionalizácia (globalizácia) Internacionalizácia (globalizácia) Internacionalizácia (globalizácia) –––– nacionalizácia (etnizácia, aut nacionalizácia (etnizácia, aut nacionalizácia (etnizácia, aut nacionalizácia (etnizácia, auto-o-o-o-

chtonizácia),chtonizácia),chtonizácia),chtonizácia),    
− Intelektualizácia (špecializácia, profesionalizácia) Intelektualizácia (špecializácia, profesionalizácia) Intelektualizácia (špecializácia, profesionalizácia) Intelektualizácia (špecializácia, profesionalizácia) –––– d d d deeeemokratizácimokratizácimokratizácimokratizácia a a a 

(liberalizácia, subštandardizácia, vu(liberalizácia, subštandardizácia, vu(liberalizácia, subštandardizácia, vu(liberalizácia, subštandardizácia, vullllgarizácia),garizácia),garizácia),garizácia),    
− Aktivizácia Aktivizácia Aktivizácia Aktivizácia –––– pasivizácia. pasivizácia. pasivizácia. pasivizácia.    
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1. InternacionalizáciaInternacionalizáciaInternacionalizáciaInternacionalizácia je úzko spätá s globalizáciou. V takých sférach, 
ako je predovšetkým informatika, technika, biológia, medicína, 
právo, finančníctvo, astronómia a lingvistika (teda tie, v ktorých sa 
lexika mení najviac) sa objavujú stále nové pojmy, predmety a javy, 
ktoré treba pomenovať, nové termíny, nové výpožičky z iných ja-
zykov. Vypožičiavajú sa nielen celé slová – internacionalizmy, ale 
aj časti takýchto slov – slovotvorné základy a afixy.   

2. Najpodstatnejším smerovaním vývoja dnešného jazyka je jeho intintintinte-e-e-e-
lektualizácialektualizácialektualizácialektualizácia, ktorá súvisí so závratným vedecko-technickým vývo-
jom. Intelektualizácia sa posilňuje najmä nárastom abstraktnej lexi-
ky – názvy abstraktných dejov a vlastností (міфологізація, демі-
фологізація, інвестувaння, самопрезентація, príklady sú zapísané 
od J. E. Karpilovskej (2008) – pozn. autorky), väčším počtom zlože-
ných slov (алмазобетонорізання ← алмаз, бетон, різати; зубо-
протезолікування ← зуб, протеза, лікувати; автовантажопереве-
зення ←авто, вантаж, перевезти, príklady sú zapísané od J. E. 
Karpilovskej (2008) – pozn. autorky). Zložené slová sú tvorené 
najmä juxtapozíciou a abreviáciou. Pri juxtapozícii prevažujú najmä 
formanty cudzieho pôvodu (мас-, веб-, експрес-, медіа-, (príklady 
zapísané od N. V. Stratulatovej (2009) – pozn. autorky). Pri abreviá-
cii prevažuje najmä čiastočná abreviácia s prvkami (держ-, госп-) 
a samozrejme iniciálové skratky (СБУ, ЗМІ, СНД, СНІД, príklady 
zapísané od N. V. Stratulat(ovej) (2009) – pozn. autorky). 

3. Ako uvádza J. E. Karpilovská (2008) (a ďalší ukrajinskí bádatelia, 
ako sú O. A. Styšov (2003), N. V. Stratulatová (2009) a ďalší), inte-
lektualizácia je spätá s nárastom emocionality. nárastom emocionality. nárastom emocionality. nárastom emocionality. N. V. Stratulatová 
hovorí tiež o expresívnosti a obraznosti v rámci intelektualizácie, 
pretože veľký počet slov sa tvorí na základe metaforizáciemetaforizáciemetaforizáciemetaforizácie. Mnohé 
názvy, v ukrajinčine slovesné podstatné mená, dostávajú negatívne 
odtienky. Napríklad югославізація, афганізація, піночетизація, 
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ale aj iné: імперкомуніст, інтербезбатченки (príklady J. E. Karpi-
lovskej). 

4. Aktivizácia Aktivizácia Aktivizácia Aktivizácia –––– pasivizácia.  pasivizácia.  pasivizácia.  pasivizácia. Špecifiku dynamických procesov v jazyku 
podmieňuje aj samotný charakter „vstupovania“  nových jednotiek 
a „odchádzania“ zastaraných, čiže takých, ktoré už nezodpovedajú 
potrebám a aj vkusu dnešnej spoločnosti. Adaptujú sa tedy výpožič-
ky z iných jazykov, reaktivizuje sa pasívna lexika a spôsoby jej ná-
vratu do aktívnej slovnej zásoby. Z tohto dôvodu sa uskutočňuje re-
organizácia jednotlivých slovotvorných radov a kategórií, pretože 
jestvuje „konkurenčný boj“ istých slovotvorných modelov, menia sa 
spôsoby realizácie niektorých modelov pomenovacieho procesu, le-
xémy nadobúdajú nové konotácie, nové odtienky hodnotiaceho 
charakteru (op. citované – J. E. Karpilovská, 2008). D. Mazu-
ryk(ová) (2002) vo svojom slovníku neologizmov uvádza príklady 
nárastu výrazov z periférie slovnej zásoby do jej centra: державник 
(slov. štátnik), речник (slov. hovorca), доброчинник (ten, kto činí 
dobro), посадовець (slov. funkcionár), урядовець (slov. vládny 
predstaviteľ). 

5. V ukrajinčine sa táto dynamizácia, čiže presun z periférie do centra 
slovnej zásoby a opačne deje najmä pod vplyvom „zmeny (odmiet-
nutia) sovietskej paradigmy“. Týka sa to napríklad názvov politic-
kých strán a občianskych organizácií. Zároveň sa s týmto procesom 
spája proces nacionalizácie (etnizácie)nacionalizácie (etnizácie)nacionalizácie (etnizácie)nacionalizácie (etnizácie) používanej slovnej zásoby. 
Do lexiky sa opäť vracajú slová, ktoré boli v 30. rokoch na Ukrajine 
zakázané. Napr.зазвичай, летовище, меценат, ale aj jednotky, kto-
ré už prešli determinologizáciou: відсоток, чинник. Čoraz častejšie 
sa kalkujú výpožičky a čoraz väčšia časť z nich jestvuje paralelne 
s domácimi termínmi: полігамія – бахатошлюбність, абсорбція – 
вбирання, пентаедр – п’ятигранник. 

6. Demokratizácia jazykaDemokratizácia jazykaDemokratizácia jazykaDemokratizácia jazyka súvisí s oslabením rôznych zákazov, príka-
zov a zábran, čo niekedy umožňuje prenikanie vulgárnych výrazovprenikanie vulgárnych výrazovprenikanie vulgárnych výrazovprenikanie vulgárnych výrazov 
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do spisovného jazyka. J. E. Karpilovská popri už vyššie spomenutej 
ekonomizácii v jazyku hovorí aj o opačnom póle, a teda o snahe po 
priezračnosti a detailizácii a rovnako tak o antinómii, akou je štylis-
tická diferenciácia slovotvorných prostriedkov pri nominácii a ich 
neutralizácia, teda odsúvanie diferenciácie lexémy podľa sféry pou-
žitia (ooooddddsúvanie štylistických asúvanie štylistických asúvanie štylistických asúvanie štylistických a    štýlových obmedzeníštýlových obmedzeníštýlových obmedzeníštýlových obmedzení). 
Slovnú zásobu ukrajinského jazyka obohacuje predovšetkým dededederrrri-i-i-i-

vácia avácia avácia avácia a    sémantické posunysémantické posunysémantické posunysémantické posuny (z nich najmä rozšírenie sémantickej štruk-
túry, teda druhotná nominácia) a sémantické posuny v tých slovách, 
ktoré jestvujú. Základnými procesmi zmeny významov sú metaforizácia 
(60 % z nich sú najmä substantíva a slovesá), terminologizácia (25 %), 
determinologizácia (15 %) (štatistické údaje sú podľa N. V. Stratulato-
vej (2009) – poznámka J.K.). 

Zdrojom inovácií Zdrojom inovácií Zdrojom inovácií Zdrojom inovácií sú podľa ukrajinských vedcov (J. E. Karpilovská, 
N. F. Klymenko(vá), L. Kysljuk(ová), 2008; O. Styšov, 2003;...) najmä 
ttttexty publicistického štýlu aexty publicistického štýlu aexty publicistického štýlu aexty publicistického štýlu a    masmédiá.masmédiá.masmédiá.masmédiá. Práve tie reagujú na spoločen-
ské udalosti, ich priebeh a dianie, informujú o nich, analyzujú ich 
a hodnotia. Publicistický štýl je štýlom, ktorý vplýva na emócie divá-
ka, poslucháča a čitateľa. V jeho žánroch sa odzrkadľuje hodnotiaci 
postoj autora. Predmet publicistiky, objekt analýzy, adresát textu sú 
tými činiteľmi, ktoré stimulujú použitie širokého spektra jazykových 
jednotiek – formálnych, obsahových a funkčných. 

Jazyková konceptualizácia a kategorizácia sveta, pomenúvanie is-
tých predmetov a pojmov, a to aj takých, ktoré sú známe, ale v nových 
spoločensko-politických podmienkach nadobúdajú iné, nové expresív-
no-hodnotiace konotácie, vedú k novým individuálno-autorským vý-
razom (pozri prácu O. P. Vynnyk(ovej), 2007). Práve publicistika pred-
stavuje celé spektrum jazykového vkusu nositeľov jazyka, ich zmysel 
pre krásu, ich názory na to, čo je alebo nie je pekné. 

Publicistika teda formuje nový „vzor“ spisovného jazyka, jeho novú 
podobu, jeho normatívnosť – lexikálnu a slovotvornú. Je to štýl, ktorý 
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reprezentuje a potvrdzuje mnohovrstevnosť jazykových pomenovacích 
štruktúr, ktoré sa dnes používajú.  

 
 

ZáverZáverZáverZáver    
V štúdii sme sa pokúsili zhrnúť základné otázky, názory, postoje 

a odpovede ukrajinských a ruských jazykovedcov, ktorí sa neológiou 
v súčasnej dobe zaoberajú. Tieto konštatovania, postrehy, pozorova-
nia, tézy a niektoré závery  sa môžu stať východiskami aj pre výskum 
súčasnej (novej) slovnej zásoby v slovenčine a rovnako tak východis-
kami pre porovnávací slovensko-ukrajinský výskum, ktorý bude 
predmetom nášho ďalšieho bádania.  
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The newest knowledge, opinions, views, thesis and observations of Ukrainian 
(and also Russian) linguists, who examine the problems of contemporary 
Ukrainian neology, are presented in the given contribution. Their thesis and 
results can be inspiring also for Slovak linguistics, mainly in description of those 
processes, which are present in the newest Slovak vocabulary. 
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