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Vychádzajúc  zo základnej  dichotómie  grafických  a graficko‐fónických  skratiek  (porov. 

Hrbáček, 1979, s. 54), možno konštatovať, že pri grafických skratkách je propriálnosť skôr 
sporadická, keďže  tento  typ skratiek buď nemá substantívny charakter  (napr. – z častice 
napríklad; atď. zo syntagmy a tak ďalej; tzv. – takzvaný; ...), alebo vznikol z apelatív (skr. – 
skratka; čast. – častica; s. – strana). Naproti tomu graficko‐fónické skratky vznikajú často 
z propriálnych (viacslovných) pomenovaní (Slovenská autobusová doprava – SAD, Mužstvo 
futbalových  zázrakov  – MUFUZA);  spolupráca  abreviačnej  (AM)  a onymickej motivácie 
(OM) je teda pri graficko‐fónických skratkách frekventovaným javom.1 

Treba zároveň pripomenúť, že ani pri graficko‐fónických skratkách nemožno automa‐
ticky aplikovať pravidlo,  že majuskula  je ukazovateľom propriálneho  charakteru  skratky. 
Dokonca ani  iniciálové skratky a iniciálové skratkové slová, ktoré sú tvorené výlučne ma‐
juskulami,  nemusia  nevyhnutne  pomenúvať  jedinečný  denotát;  porov.  napr.  slangové 
skratky  LTT  –  len  tak‐tak;  JPP  –  jedna  pani  povedala,  ale  aj  napr.  štylisticky  neutrálne 
skratky DPH – daň z pridanej hodnoty; MOC – maloobchodná cena, ktoré majú apelatívny 
charakter.2  Majuskulná  podoba  iniciálových  skratiek  je  teda  uzuálnou  záležitosťou 
a ukazovateľom  abreviačného  charakteru  pomenovania,  lebo  ani  všetky  komponenty 
motivujúceho pomenovania, ktoré má propriálny charakter ako celok, nezačínajú majus‐
kulou, napr. ISMKŠ (Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií).  

V našom  príspevku  sa  sústredíme  na  také  graficko‐fónické  skratky,  ktoré majú  pro‐
priálny charakter,  sú  teda výsledkom  spolupráce onymickej a abreviačnej motivácie, ale 
na ich vzniku sa podieľajú aj iné typy motivácie.  

Pri uvažovaní nad prienikmi abreviačnej a ostatných typov motivácie M. Ološtiak kon‐
štatuje, že jav zámernej homofónie na úrovni skratka – neskratka, ktorý bude predmetom 
našich  úvah, možno  hodnotiť  ako  spoluprácu  abreviačnej  a  paradigmatickej motivácie 
(PM) (porov. Ološtiak, 2011, s. 249 – 250). Ďalší rozmer takéhoto homofónneho paradig‐
matického vzťahu si všíma P. Štekauer, podľa ktorého akronymy3 majú „tendenciu ozna‐

                                                              
1 V príspevku vychádzame z Furdíkovej koncepcie motivácie v lexikálnej zásobe (Furdík, 2008). 
2 Rovnako je to aj pri prevzatých apelatívnych skratkách (LOL – Laughing Out Loud, ASAP – As Soon As 

Possible). 
3 V tejto práci zámerne nepracujeme s termínom akronymum, pretože v slovenskej jazykovede sa za 

akronymá považujú rôzne druhy skratiek, prípadne skratka v najširšom zmysle slova. V Hrbáčkovej klasifi‐
kácii, z ktorej vychádzame, by sme – v závislosti od rozsahu jednotlivých fragmentov abreviačného moti‐
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čovať alebo symbolizovať skrytý význam“4 (Štekauer, 2000, s. 111; zvýraznila M. G.). Autor 
svoj predpoklad  ilustruje na skratkách s takýmto viac  či menej  identifikovateľným „skry‐
tým  významom“,  napr.  PEN  –  International  Association  of  Poets,  Playwrights,  Editors, 
Essayists and Novelists; GHOST – Ghost Horizontal Sounding Technique (op. cit., s. 111 – 
112). Podľa A. Sopiru sa asociačný vzťah medzi homofónnou skratkou a neskratkou „môže 
stať expresívno‐emocionálnym prostriedkom ohodnotenia  javu, faktu“ (1975, s. 67; zvý‐
raznila M. G.), ako však pripomína M. Ološtiak, „o expresivitu pritom nemusí  ísť vo všet‐
kých prípadoch,  takéto abreviatémy môžu naznačovať asociáciu  s významom neskratko‐
vého apelatíva aj bez emočno‐vôľovej zložky“ (Ološtiak, 2011, s. 249).  

Všetci citovaní autori teda zhodne konštatujú, že medzi oboma členmi homofónneho 
páru existuje významová asociácia; zo slovenských skratiek možno ako eklatantný príklad 
takejto asociácie uviesť iniciálové skratkové slovo DAV (DAV – Daniel Okáli, Andrej Sirácky, 
Vladimír  Clementis;  literárna  skupina moderných  ľavicových  intelektuálov),  homofónne 
s neskratkou dav –  zástup, masa;  resp.  spoločensky nižšie postavené  vrstvy  (KSSJ, 2003, 
s. 105). Uvedené  ilustratívne príklady ukazujú, že s neskratkami sú homofónne najčastej‐
šie  iniciálové  skratkové  slová  alebo  skratkové  slová  propriálneho  charakteru,  takže 
k spolupráci abreviačnej a paradigmatickej motivácie sa pripája aj onymická motivácia.  

Ako  však  z pohľadu motivatologickej  koncepcie  hodnotiť  prítomnosť  spomínanej  vý‐
znamovej  asociácie  medzi  skratkovým  a neskratkovým  členom  homofónnej  dvojice? 
J. Furdík vo svojej koncepcii motivácie v lexikálnej zásobe uvažuje pri jave polysémie, keď 
„jedna  z lexií  je motivantom  pre  inú  lexiu“,  o existencii  sémantickej motivácie  (SemM) 
(Furdík,  2008,  s.  44). V súvislosti  so  zámernou  homofóniou  skratiek  a  neskratiek,  ktorú 
sprevádza  sémantická  súvislosť  ich  denotátov,  by  sme  však  navrhovali  rozšíriť  koncept 
sémantickej motivácie, keďže v zhode s citovanými autormi pozorujeme sémantické väzby 
nielen medzi lexiami, ale aj medzi dvoma lexémami, a to skratkou a neskratkou. Ak by sme 
prijali tento návrh, potom by takáto sémanticky a paradigmaticky determinovaná skratka 
vznikla v prieniku abreviačnej, onymickej, paradigmatickej a sémantickej motivácie. Zá‐
merne  homofónna  skratka by  tak  disponovala  nielen  denotačným  významom,  ktorý  jej 
určuje jej abreviačný motivant, ale zároveň aj konotáciami, ktoré získava svojou homofó‐
niou s neskratkou.  

V tejto súvislosti chceme spomenúť, že skratky zámerne homofónne s neskratkami sa 
v ruskej jazykovede označujú ako „слова с двойной мотивацией“ – slová s dvojitou mo‐
tiváciou  (Lejčik,  1982,  s.  52). V. M.  Lejčik  pod  dvojitou motiváciou  rozumie  jav,  keď  je 
skratka súčasne motivovaná svojím abreviačným motivantom („исходным словосочета‐
нием“), ale aj homofónnou neabreviačnou  lexémou  („близким по  звучанию  словом“): 
„Из исходных словосочетаний для включения в аббревиатуру выбираются только 
нужные  звуки  (или буквы),  чтобы аббревиатура  совпала  со  словом, была как бы 
мотивирована словом.“ (ibid., zvýraznila MG). Zámerne homofónna skratka teda vzniká 

                                                                                                                                                                      
vantu prítomných  v skratke –  zaradili uvádzané  skratky buď  k iniciálovým  skratkovým  slovám  (výlučne 
iniciálové komponenty) alebo skratkovým slovám (slabičné komponenty). 

4 „There is a tendency for acronyms to indicate or symbolize the concealed meaning.“  
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tak,  že  sa  z abreviačného motivantu  vyberajú  len  také  fonémy/grafémy,  aby  sa  skratka 
zhodovala s neskratkou, čím je akoby motivovaná touto neskratkou.  

V ďalších úvahách však V. M. Lejčik konštatuje, že „pri výbere slova, ktoré sa má zho‐
dovať so vznikajúcou skratkou, sa zvyčajne treba snažiť, aby toto slovo bolo vo význame čo 
najďalej od východiskového  spojenia,  inak môžu vzniknúť nežiaduce asociácie.“  (op.  cit., 
s. 54).5  Takéto  tvrdenie  je  v rozpore  s vyššie  citovanými  názormi  viacerých  lingvistov 
a s tendenciou, ktorú pozorujeme v komunikačnej praxi.  

Bez ohľadu na to, či existuje snaha vybrať sémanticky asociovanú homofónnu neskrat‐
ku, alebo skôr vyhnúť sa  jej,  je nesporné, že neskratka takýmto spôsobom vplýva na po‐
dobu homofónnej  skratky a, ako ukážeme, nielen na  ňu. Nasledujúca  schéma  zachytáva 
jednotlivé motivačné vzťahy pri vzniku  zámerne homofónnej  skratky, ktorej homofónny 
paradigmatický vzťah je súčasne sémanticky podmienený. 

 
homofónna skratka (abreviačný motivát) 

     ↑1  ↓4             ↑2 
abreviačný motivant ‹‐‐‐‐3 homofónna neskratka (abreviačne nemotivovaná lexéma) 
 
Medzi abreviačným motivantom a abreviačným motivátom –  skratkou  jestvuje abre‐

viačný motivačný vzťah (↑1). Okrem toho na podobu skratky vplýva homofónna neskratka 
prostredníctvom paradigmatickej motivácie  (↑2),  tak ako  to konštatuje napr. M. Ološtiak 
(2011, s. 249). Homofónna neskratka však súčasne prostredníctvom skratky (teda nepria‐
mo: ‹‐‐‐‐3) ovplyvňuje aj podobu abreviačného motivantu, a to výber a konfiguráciu  jeho 
komponentov. Podobu motivujúceho propriálneho pomenovania teda spätne ovplyvňuje 
jeho skratka (↓4) a súčasne aj jej potenciálna homofónia s neskratkou. Aby sme ilustrovali 
predchádzajúci tvrdenie, uvedieme niekoľko príkladov zámerne homofónnych anglických 
i slovenských skratiek, ktorých homofónia s neskratkou je sémanticky motivovaná a vplýva 
na podobu ich abreviačných motivantov. 

PIGS 
Anglické  iniciálové skratkové slovo PIGS vzniklo z iniciál anglických názvov krajín: Por‐

tugal,  Italy/Ireland, Greece,  Spain.  „PIGS –  to  je  skratka, ktorá sa  zaviedla pre  takzvané 
krajiny ohrozené dlhovou krízou. V preklade z angličtiny pigs znamená prasce. Pod týmto 
názvom sa skrýva nositeľ nákazy – Grécko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Írsko.“6  

Abreviačný motivant skratky PIGS tvorí rad proprií, ktoré mohli byť usporiadané rozlič‐
ne. Autori skratky ich však usporiadali tak, aby vznikol abreviačný motivát – skratka PIGS, 
ktorý by bol homofónny s neskratkou pigs (angl.) – prasce. Tá vyjadruje podobné séman‐
tické  príznaky,  aké  sú  typické  pre  zadlžené  (rozumej  nenásytné)  krajiny,  ktorých  názvy 
tvoria abreviačný motivant. Z dôvodu sémanticky podmienenej homofónie navyše skratka 

                                                              
5 V origináli: „При выборе слова, которое должно быть сходно c создаваемой аббревиатурой, 

обычно  стремятся  сделать так,  чтобы  это  слово  было  по  значению  как  можно  дальше  от 
исходново словосочетания, иначе могут возникнуть ненужные ассоциации.“ (Lejčik, 1982, s. 54). 

6 Porov. na http://ekonomika.sme.sk/c/5371015/ktore‐krajiny‐su‐ohrozene‐je‐otazne.html#ixzz1BW5iwk7c  
(24. 10. 2011). 
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ani neodráža všetky zložky motivantu, ako ho uvádza citovaný zdroj (v skratke chýba buď 
zachytenie Írska (Ireland) alebo Talianska (Italy)). Preto sa ku graféme I variantne priraďu‐
je  Írsko  a Taliansko  súčasne,  alebo  sa  skratka  objavuje  v alternáciách:  PIIGS  (Portugal, 
Italy,  Ireland, Greece, Spain), prípadne PIIIGS (tretie  I označuje  Island –  Iceland), dokonca 
PIIGGS  (Portugal,  Italy,  Ireland,  Greece,  Great  Britain,  Spain).7 Okrem  týchto  variantov 
existuje ešte podoba s atribútom, Great PIIGS, na zachytenie Veľkej Británie (Great Britain). 

Treba však poznamenať, že ani  jeden z variantov už v sebe nemá takú komunikačnú silu, 
ako malo pôvodné iniciálové skratkové slovo PIGS.  

Aby  sa uvedené  sémantické  konotácie medzi  skratkou PIGS  a neskratkou pigs mohli 
rozvinúť,  t.  j.  aby  vznikla  skratka,  ktorá  bude  zámerne  homofónna  práve  s konkrétnym 
apelatívom s istými sémami, muselo sa na začiatku vytvoriť také východiskové pomenova‐
nie,  taký abreviačný motivant, ktorý by bol  vhodným podkladom pre  vytvorenie homo‐
fónnej skratky. Na začiatku abreviačného procesu tu teda na jednej strane stojí abreviačný 
motivant  (východiskové  propriálne  pomenovanie),  na  druhej  strane  aj  homofónna  ne‐
skratka.  Podoba  abreviačného motivantu  sa  prispôsobuje  tak,  aby  pri  jeho  iniciálovej  
abreviácii vznikli grafémy, ktorých spojením vzniká sémanticky použiteľný materiál. Inými 
slovami, v abreviačnom motivante  ide o taký výber a kombináciu  lexém, ktorá je dobrým 
východiskom  pre  homofóniu  abreviačného  motivátu  (výslednej  skratky)  nielen 
s akoukoľvek  lexémou (paradigmatická motivácia), ale so sémanticky vhodnou, asociova‐
nou lexémou (sémantická motivácia). Sémantické spojnice medzi denotátom skratky PIGS 
a denotátom homofónneho apelatíva pigs potvrdzujú jednak zapojenie sémantickej moti‐
vácie do tvorby skratky, jednak vplyv homofónneho apelatíva na podobu skratky  i jej ab‐
reviačného motivantu.  

Sémantické konotácie medzi oboma členmi homofónneho páru nemusia byť vždy žia‐
duce a vítané; viaceré ekonomické periodiká a inštitúcie (Financial Times, Barclays Capital) 
sa vyhýbajú,  resp. zakázali použitie  týchto skratiek práve pre  ich urážlivé konotácie.8 To 
možno považovať za dôkaz, že sémantická motivácia  je pri tejto propriálnej skratke silná 
a jednoznačne identifikovateľná.  

BRICS 
Spoluprácu motivačného kvarteta (AM, OM, PM a SemM) možno  ilustrovať aj na ďal‐

šom iniciálovom skratkovom slove z ekonomickej oblasti. Usporiadanie jednotlivých nezá‐
vislých propriálnych komponentov abreviačného motivantu skratky BRIC – Brazil, Russia, 
India, China, krajín  s  rovnakým  stupňom ekonomického vývoja, bolo  zámerne  také, aby 
skratka BRIC vyvolávala asociácie na homofónnu anglickú lexému brick (tehla). Homofón‐
na lexéma bricks – tehly pomenúva denotát, ktorý sa zvyčajne asociuje s budovaním, ras‐
tom, prosperitou, a krajiny tvoriace abreviačný motivant majú prosperujúce, rastúce eko‐
nomiky.  Prvýkrát  bola  skratka  použitá  v  kontexte  vety Building Better Global  Economic 

                                                              
7  Porov.  na  http://en.wikipedia.org/wiki/PIGS_%28economics%29  alebo  na  http://ac.blog.sme.sk/ 

c/236417/Preco‐su‐PIIGS‐prasata.html (24. 10. 2011). 
8  Portugalský  minister  financií  i viaceré  španielske  periodiká  túto  skratku  označili  za  pejoratívnu 

a rasistickú.  Porov.  na  http://en.wikipedia.org/wiki/PIGS_%28economics%29#cite_note‐autogenerated1‐2 
(24. 10. 2011). 
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BRICs,  aby  mohla  konotovať  pozitívnu  a kontextovo  logickú  lexému  bricks  –  tehly; 
v preklade potom „Budujeme  lepšie globálne ekonomické TEHLY“.9 Navyše, aj pri prvom 
použití  skratky k nej autor pridal plurálovú morfému  ‐s, ktorá umožnila naplniť  jeho ko‐
munikačný  zámer. V súčasnosti  sa  graféma  ‐s  v majuskulnej podobe používa  ako  súčasť 
skratky, čo je dôsledok pripojenia Južnej Afriky (South Africa) do tohto spoločenstva. Preto 
sa „akronymum ´the BRICs´ mení na ´the BRICS´“.10 

SALT, SORT, New START 
Podobný prienik  spomínaných  typov motivácie badať aj pri  skratke  SALT –  Strategic 

Arms Limitation Talks/Treaty (Rozhovory/dohoda o obmedzení strategických zbraní)11. Pri 
skratke SALT predpokladáme sémantickú alúziu na homofónnu  lexému salt  (angl.) – soľ; 
dohoda mala byť akousi soľou zeme, t. j. v prenesenom význame mala byť užitočným pro‐
striedkom znižovania napätia medzi svetovými mocnosťami. Tento predpoklad potvrdzuje 
aj  názov  v poradí  ďalšej  dohody medzi  USA  a ZSSR  v otázke  obmedzenia  strategických 
zbraní: išlo o dohodu SORT ako skratku motivantu Strategic Offensive Reductions Treaty – 
Dohoda o znížení strategických útočných (zbraní). Homofónna neskratka, anglické sloveso 
sort  out  pritom  znamená  „nájsť  riešenie  problému“,  čo  by  znamenalo  opäť  sémanticky 
podmienenú abreviáciu.  

Napokon, aj názov najnovšej dohody medzi spomínanými krajinami, New START – No‐
vý  „ZAČIATOK“,  je  sémanticky motivovaný.  Skratka  START  zastupuje motivant  Strategic 
Arms Reduction Treaty – Dohoda o obmedzení  strategických  zbraní. Navyše,  abreviačné 
motivanty  skratiek  SALT,  START  sú  totožné,  až  na  jeden  sémanticky  blízky,  synonymný 
komponent:  limitation – obmedzenie  (SALT) a reduction– zníženie, obmedzenie  (START). 
Keďže  išlo  o novú  zmluvu  (New  START),  vznikol  nový  abreviačný motivant,  no  kľúčové 
sémantické  a lexikálne  komponenty museli  zostať  zachované  (Strategic Arms);  stále  ide 
o obmedzenie  strategických  zbraní.  Do  oboch  skratiek  sa  tieto  komponenty  dostali 
v rôznom rozsahu; v prvej skratke  iba v podobe  iniciál S a A (SALT), v druhej skratke už aj 
v poradí druhá graféma komponentu STrategic (START). Motiváciou takéhoto postupu pri 
druhej skratke bolo opäť získanie abreviačného materiálu na výstavbu skratky homofón‐
nej so sémanticky „vhodnou“ lexémou (start).  

WASP 
Aj pri  ďalšom  iniciálovom  skratkovom  slove  z angličtiny, WASP – White Anglo‐Saxon 

Protestants  (v  preklade  bieli  anglosaskí  protestanti),  vidno  spoluprácu  AM,  OM,  PM  a 
SemM. Skratka WASP je neformálnym a často pohŕdavým označením pre uzavretú skupi‐
nu  vyššej  spoločenskej  vrstvy  bielych  Američanov  britského pôvodu  a protestantského 

                                                              
9 Skratku vytvoril Jim O´Neill v roku 2001 v článku pod názvom Building Better Global Economic BRICs; 

porov. na http://www.researchselectfund.com/ideas/brics/building‐better‐doc.pdf (21. 1. 2011). 
10 „South Africa was officially admitted as a BRIC nation on December 24, 2010 after being invited by 

China and the other BRIC countries to  join the group. The capital “S”  in BRICS stands  for South Africa.“ 
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC (24. 10. 2011). 

11 Skratku spomína aj P. Štekauer pri tendencii akronymu symbolizovať skrytý význam. 
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vierovyznania,  ktorí  disponujú  väčšou  spoločenskou  a finančnou  mocou.12  Homofónna 
skratka WASP v sebe  implicitne pomenúva aj ostrosť a agresívnosť britských kolonizáto‐
rov,  tak  ako  abreviačne  nemotivovaná  lexéma  wasp  označuje  v angličtine  nepríjemný 
a otravný hmyz, osu. Aj preto na princípe metaforickej vonkajšej podobnosti došlo – podľa 
nášho názoru – k vytvoreniu práve  takejto  (a nie  inej) podoby  skratky WASP a jej abre‐
viačného motivantu. 

Doteraz sme na spoluprácu AM, OM, PM a SemM nazerali cez príklady anglických skra‐
tiek, ktoré sú veľmi často homofónne s neskratkami. Identické prekrytie týchto typov mo‐
tivácie však pozorujeme aj pri slovenských skratkách. Cieľom takejto komunikačnej straté‐
gie v oboch jazykoch (a pravdepodobne vo väčšine jazykov) je vyhnúť sa hypertrofii zväčša 
iniciálových  skratiek,  ktoré  vznikajú  ako  prosté  rady  grafém,  sú  ťažšie  osvojiteľné  a  ich 
dekódovanie nie je vždy jednoduché. Skratky homofónne s neskratkami sú – ako dokazujú 
príklady – komunikačne perspektívnejšie práve vďaka konotačnej zložke, ktorú získavajú 
sémantickou  asociáciou  na  homofónnu  neskratku. Okrem  už  spomínaného  iniciálového 
skratkového slova DAV uvádzame niekoľko ďalších slovenských skratiek, pri ktorých pozo‐
rujeme sémantické spojnice s homofónnymi lexémami. 

DOSKY, SPLN, UNAS, ŠOK  
Názov  divadelného  ocenenia  DOSKY,  ktorý  je  abreviačného  charakteru,  vznikol 

z fundujúceho  iniciálového  skratkového slova *DOS z abreviačného motivantu Divadelná 
osobnosť sezóny. Okrem spomínaných typov motivácií sa na vzniku pomenovania DOSKY 
podieľala prostredníctvom  flektivizačného  formantu aj slovotvorná motivácia  (SM)13. Po‐
doba DOSKY  je homofónna (paradigmaticky motivovaná) s apelatívom dosky, ktoré vyvo‐
láva asociácie  (sémantická motivácia) na viacslovné pomenovanie divadelné dosky, resp. 
publicizmus dosky, ktoré znamenajú svet (divadlo) (SSSJ, 2006, s. 737). Obidve viacslovné 
lexémy sémanticky súvisia s denotátom abreviačného motivantu, a teda i skratky. Podoba 
skratky i jej abreviačného motivantu bola pri ich formovaní upravovaná tak, aby sa vytvá‐
rali sémantické konotácie na homofónnu lexému zo sémantického okruhu dramatického 
umenia, hoci sa vytvoril kolokačne  i logicky atypický abreviačný motivant. Kolokačne pri‐
rodzenejšie  radenie  lexém v abreviačnom motivante by  totiž bolo *Osobnosť divadelnej 
sezóny,  čo  by  však  neprinieslo  vhodný  materiál  (*ODS)  na  ďalšie  slovotvorné  úpravy 
v prospech zámernej homofónie s lexémou doska/dosky. 

Podobnú spoluprácu AM, OM, PM a SemM zaznamenávame aj pri propriálnej skratke 
SPLN, ktorá vznikla z motivujúceho pomenovania Sanatórium pre liečbu neplodnosti. Mo‐
tiváciou pre vznik práve takejto podoby motivantu a skratky mohli byť asociácie na pozi‐
tívne konotovanú lexému splniť (túžbu po dieťati), prípadne aj na lexému spln.  

                                                              
12  O definícii  fenoménu  WASP  porov.  http://en.wikipedia.org/wiki/White_Anglo‐Saxon_Protestant 

(24. 10. 2011). 
13 Uvedomujeme si však, že flektivizačný formant tu neslúži len – ako zvyčajne – na zapojenie skratky 

do deklinácie, ale primárne na dosiahnutie homofónie skratky a neskratky. Podoba DOSKY  je štylisticky 
neutrálna,  inými  slovami,  nie  je  to  sekundárny,  príznakový  variant  frekventovanej  skratky  *DOS,  ale 
primárna podoba pomenovania, ktorého slovotvorným základom je skratka.  
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Rovnako  aj podoba  iniciálového  skratkového  slova UNAS  – Únia autodopravcov  Slo‐
venska bola podľa nášho názoru upravovaná v prospech sémantických konotácií na domá‐
ci charakter členov tohto združenia. Takúto  interpretáciu naznačuje aj zámerné nezachy‐
tenie  vokalickej  kvantity Ú  –  únia,  ktorá  sa  v iných  iniciálových  skratkách  zaznamenáva 
(napr. VÚC – vyšší územný celok; ÚPN – Ústav pamäti národa), ako aj využitie druhej gra‐
fémy prvého komponentu motivantu ÚNia.  

Zámerná homofónia s neskratkou sa prejavuje aj pri iniciálovom skratkovom slove ŠOK 
– Športová osobnosť Košíc, hoci pri ňom sémantické asociácie na homofónne apelatívum 
nie sú také zreteľné. Objavujú sa až pri zapojení skratky do syntagiem, v ktorých sa skratka 
ponecháva nesklonná –  jednak preto, aby sa eliminovalo problematické napojenie relač‐
ných  morfém  k  skratke  a jednak  aby  sa  zdôraznil  abreviačný  charakter  pomenovania 
a skratka  sa odlíšila od homofónnej neskratky  šok; napr. Košická  športová akadémia na 
včerajšom zasadnutí rozhodla o mene absolútneho víťaza ŠOK 2010; ...okrem ocenení ŠOK 
2010; ŠOK posledné vstupenky! 

SRTV vz. RTVS  
Napokon sa dostávame aj k skratke, ktorá figuruje v názve nášho príspevku – SRTV. To, 

ako sa sémantická motivácia zúčastňuje na abreviačnom procese i na procese koncipova‐
nia abreviačného motivantu, teda propriálneho pomenovania, dokumentuje aj neproduk‐
tívnosť,  resp. krátka existencia  skratky SRTV. Sémantická motivácia  je  tak nepriamo prí‐
tomná pri iniciálovej skratke RTVS a jej motivante Rozhlas a televízia Slovenska.  

Skratka SRTV vznikla v úvodných fázach fúzie oboch  inštitúcií z priebežného pomeno‐
vania novovytvorenej  inštitúcie Slovenský  rozhlas a televízia, no v komunikácii  fungovala 
len istý čas: „Sám sa na post šéfa SRTV neponúkam.“14; SRTV: Odborná komisia sa už stret‐
la,  návrh  zatiaľ  nevidela  (prvé  detaily  o  novej  inštitúcii)15; Nová  inštitúcia  SRTV  vznikne 
začiatkom  budúceho  roku16;  Krajcer  už  hľadá  budovu  pre  SRTV17.  Skratka  sa  však  stala 
predmetom nežiaducej parodizácie v zdanlivo legitímnej podobe SRAT: „SRAT sa neoplatí. 
Po prvé, nové vedenie SRTV (prezývanej SRAT) bude koaličné.; Sulíkove sľuby zrušiť konce‐
sie a nezvyšovať dane boli mierne nepremyslené. Rovnako ako jeho výzva SRAT...“18  

Preto sa neskôr, možno aj v snahe vyhnúť sa práve  takýmto nežiaducim konotáciám 
skratky a jej zneužitiu na paronymiu s vulgarizmom, uprednostnilo  iné pomenovanie de‐
notátu – Rozhlas a televízia Slovenska so skratkou RTVS (napr. „Dočasné vedenie zlúčenej 
inštitúcie Rozhlas a televízia Slovenska  (RTVS)“19). V komunikácii sa pre abreviačný moti‐
vant Rozhlas a televízia Slovenska objavoval ešte variant skratky RTS („Sulík sa má do kon‐

                                                              
14  http://medialne.etrend.sk/televizia‐spravy/vaclav‐mika‐sam‐sa‐na‐post‐sefa‐srtv‐neponukam.html 

(24. 10. 2011). 
15  http://medialne.etrend.sk/televizia‐spravy/srtv‐odborna‐komisia‐sa‐uz‐stretla‐navrh‐zatial‐nevidela‐

prve‐detaily‐o‐novej‐institucii.html (24. 10. 2011). 
16 http://www.attelier.sk/3842 (24. 10. 2011). 
17 http://www.pluska.sk/slovensko/politika/krajcer‐hlada‐budovu‐srtv.html (24. 10. 2011). 
18 Všetky tri citáty na: http://hnonline.sk/c1‐49019630‐srat‐sa‐neoplati (24. 10. 2011). 
19 http://dnes.atlas.sk/showbiz/724143/slovensko‐sa‐napokon‐eurovizie‐zucastni‐omylom (24. 10. 2011).  
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ca  týždňa  rozhodnúť, kto dočasne povedie RTS.“20), ktorý sa vytvoril možno aj pre abre‐
viačnú  homonymiu21  skratky  RTVS  so  skratkou  abreviačného  motivantu  Rozhlasová 
a televízna spoločnosť (RTVS).22  

Záver 
Predchádzajúcou  analýzou  sme  chceli  ukázať,  že  na  vzniku  niektorých  propriálnych 

skratiek  a ich  abreviačných motivantov  sa podieľa  viacero druhov motivácie.  Pri  tvorbe 
východiskového propriálneho pomenovania  sa môže prihliadať na podobu  jeho  skratky, 
takže sa k onymickej motivácii pripája aj abreviačná motivácia. Zároveň sa tvorcovia abre‐
viačného motivantu  (východiskového pomenovania) snažia usporiadať  jeho komponenty 
tak,  aby  po  abreviačnom  procese  bola  skratka  tohto motivantu  homonymná,  prípadne 
paronymná prinajmenšom s akoukoľvek abreviačne nemotivovanou lexémou (paradigma‐
tická motivácia), prípadne so sémanticky vhodnou  lexémou (sémantická motivácia). Uve‐
dené procesy dokumentujú, že v lexikálnej zásobe sa  jednotlivé  typy motivácie prelínajú 
a spolupracujú. 
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Why Do We Have Abbreviation DOSKY and Why Don’t We Have SRTV? 

The  present  paper  deals with  the  homophony  occurring  between  an  abbreviation  and 
a non‐abbreviated  lexeme as  it  is the case with PIGS  (abbreviation) vs. pigs  (common noun). 
Particular types of motivation which cooperate in the formation of homophonic abbreviations 
are  identified:  1. motivation  inherent  to  all  abbreviations;  2.  onymic motivation  typical  for 
abbreviatons functioning as nouns; 3. paradigmatic motivation resulting from the homophony 
of  abbreviation;  4.  semantic  motivation  operational  when  homophony  is  determined  by 
semantic  associations  between  the  abbreviation  and  its  homophonous  non‐abbreviated 
counterpart. The paper suggests that formation of an abbreviation that is a homophone with 
a particular  semantically  associated  lexeme  (English  PIGS, BRICS, WASP, New  START;  Slovak 
DOSky, SPLN, ŠOK)  is also  influenced by the  form of the motivating element with an onymic 
status  (Divadelná osobnosť  sezóny → DOSky not *Osobnosť divadelnej  sezóny → *ODS).  In 
case the semantic motivation may evoke inappropriate associations, the motivating structure 
is modified so that its abbreviation may not imply inappropriate meanings (*Slovenský rozhlas 
a televízia → *SRTV vs. Rozhlas a televízia Slovenska → RTVS). 

 




