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1 Teória lexikálnej motivácie a jej miesto vo výskume neologizmov 

Teória lexikálnej motivácie (2008, 2011, 2015) a jej 17 motivačných typov predstavuje spôsob, 

akým je možné uchopiť jednotlivé súčasti lexikálnej zásoby najkomplexnejšie a najkonzistentnejšie. 

Uplatnením TLM pri analýze súboru neologických jednotiek, popisom jednotlivých typov motivácií a 

motivačných kooperácií, podieľajúcich sa na vzniku konkrétnych neologických jednotiek, je možné 

jednak podať čiastkový obraz procesov prebehajúcich pri vzniku neologických jednotiek v slovenčine, 

a jednak je analýzou týchto procesov možné vyriešiť a doplniť nejasnosti v metodike plánovaného 

slovníkového spracovania slovenských neologizmov. Predkladaný príspevok sa zaoberá analýzou 

neologických viacslovných pomenovaní z pohľadu dvoch kooperujúcich typov lexikálnej motivácie, 

syntaktickej a temporálnej motivácie. 

 

2 Kooperácia syntaktickej a temporálnej motivácie 

Pri skúmaní neologických viacslovných pomenovaní vychádzame z kooperácie dvoch motivač-

ných typov – syntaktickej a temporálnej motivácie. Výsledkom pôsobenia temporálnej motivácie je 

vznik temporálne príznakových lexém – antikvarizmov, a teda historizmov a archaizmov na jednom, 

a neologizmov na druhom póle (porov. Ološtiak, 2015a, s. 1). Za neologizmus, teda novú jazykovú 

jednotku, sme v našom prístupe považovali takú lexému, ktorá sa v jazyku objavila za posledných 

približne dvadsaťpäť rokov. V tomto prístupe sme zohľadnili jednak výrazné spoločenské, politické 

a kultúrne zmeny, ktorými spoločnosť prešla od začiatku 90. rokov, a jednak fakt, že v slovenskej 

jazykovede doteraz absentuje slovníkové dielo mapujúce akúkoľvek neologickú lexiku. 

Keďže temporálna motivácia parí medzi tzv. adherentné typy lexikálnej motivácie, a teda ako taká 

nemá schopnosť fyzického utvorenia lexikálnej jednotky, pri vzniku neologických jednotiek spolu-

pracuje s nominačnými typmi lexikálnej motivácie, ktoré sa touto vlastnosťou vyznačujú. V rámci 

nášho príspevku je kľúčovou kooperácia temporálnej a syntaktickej motivácie ako zástupcu nominač-

ných typov, výsledkom ktorej je vznik neologických viacslovných pomenovaní.  

Z viacerých termínov, ktorými sa označujú viacslovné komplexy (združené pomenovanie, priame 

viacslovné pomenovanie, lexikalizované spojenie, multiverbizačné/multiverbizované spojenie), sa 

nám v súlade s prístupom M. Ološtiaka a M. Ivanovej (2013, s. 109) ako najvhodnejší javí práve ter-

mín viacslovné pomenovanie, ktorý najväčšmi vystihuje charakter takejto lexikálnej jednotky, a teda 

fakt, že sa skladá „z viacerých fonologicky samostatných slov, vyskytujúcich sa v každom gramatic-

kom tvare takejto jednotky“. 
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Pri zostavovaní súboru neologických viacslovných pomenovaní sa ako problematické ukázalo roz-

lišovanie neologických VP a voľných syntaktických konštrukcií. Na ich delimitáciu sme používali 

súbor tzv. delimitačných kritérií (porov. Ološtiak – Ivanová, 2013, s. 128 – 137): 

 nominačnosť a ustálenosť; 

 frekventovanosť; 

 motivačná priezračnosť; 

 ekvivalentnosť s jednoslovným pomenovaním; 

 špecifiká paradigmatickej motivácie; 

 kategoriálnosť nadradeného komponentu; 

 jedinečnosť lexikálnej jednotky; 

 monokolokabilnosť;  

 terminologickosť a determinologizovanosť. 

Pri skúmaní viacslovných neologických jednotiek sme zohľadňovali najmä kritérium frekventova-

nosti, keďže východiskovou materiálovou základňou pri budovaní heslára SSN bol slovník Nová slo-

va v češtině 1 a 2, a teda existoval predpoklad, že dané viacslovné pomenovania, ktoré sa vyskytli 

v rámci českého súboru, a teda sú súčasťou českej lexiky, budú vyhovovať aj kritériám na delimitáciu 

v slovenskom jazyku.  

 

3 Zastúpenie VP v Slovníku slovenských neologizmov 

V nami skúmanom súbore neologických jednotiek začínajúcich sa na písmeno M sa nachádzalo 49 

viacslovných pomenovaní. Je však potrebné konštatovať, že nejde o kompletný súbor, do budúcnosti 

bude potrebné na základe korpusového výskumu a excerpcií ďalšie viacslovné neologické jednotky 

doplniť. Len krátkym prieskumom v SNK (verzia prim-public-all-6.1), založenom na štatistickom 

vyhodnotení najfrekventovanejších kolokácií vyhľadávaných neologických adjektív, je možné doplniť 

viacero viacslovných neologických jednotiek. Uvádzame niektoré z nich: managing director (206 

výskytov), mobilný operátor (6048 výskytov), monitorovací systém (667 výskytov), multifunkčné 

zariadenie (627 výskytov). V budúcnosti preto bude potrebné súbor viacslovných neologizmov dopl-

niť z viacerých zdrojov (korpusový výskum kolokability, excerpcia, porovnávanie heslára už existu-

júcich slovníkových diel, excerpcia rubrík časopisu Kultúra slova Z nových výrazov a Slová, ktoré 

nenájdete v KSSJ). Týmto spôsobom sa popri obohatení heslára pripravovaného Slovníka slovenských 

neologizmov rozšíri aj súbor neologických viacslovných pomenovaní určených na analýzu, vďaka 

čomu bude možné podať dôkladnejší a ucelenejší obraz o tvorbe a fungovaní viacslovných neologic-

kých jednotiek v slovenčine. 

 

4 Analýza neologických viacslovných pomenovaní 

Viacslovné neologické pomenovania sme podrobili analýze z funkčného a konštrukčného hľadiska, 

pričom v oboch prípadoch sme pracovali s už existujúcimi typológiami viacslovných pomenovaní. 

 

4.1 Funkčné členenie neologických viacslovných pomenovaní 

Za základ obsahovej analýzy neologických viacslovných pomenovaní sme si vzali typológiu A. Ja-

rošovej (2000, cit. podľa Ološtiak – Ivanová, 2013, s. 116 – 119). Tá vychádza z princípu funkčnej 

separácie J. Dolníka (1997) – ak je pre nejaký typ jazykovej jednotky charakteristická nejaká vlast-

nosť alebo skupina vlastností, ktorú používatelia považujú za kontrastnú v porovnaní s vlastnosťami 

iných jazykových jednotiek, vydeľuje sa v jazyku ako osobitný typ, oddelený od ostatných typov. Na 

tomto základe sa v rámci tejto typológie rozlišujú štyri skupiny viacslovných pomenovaní (porov. 

Jarošová, 2000, cit. podľa Ološtiak – Ivanová, 2013, s. 116 – 117): 

a) frazeologické viacslovné pomenovania, v rámci ktorých kooperuje syntaktická a frazeologická 

motivácia, charakterizované sú ako jednotky pomenúvajúce denotáty emocionálno-hodnotiacim a 

prevažne obrazným spôsobom, napr. mať niekoho na lopate. 

b) terminologické viacslovné pomenovania (odborné termíny), pri vzniku ktorých kooperujú 

syntaktická a terminologická motivácia, ich funkciou je „jednoznačne, systémovo a definovane pome-
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novať triedu denotátov“. Príkladom na neologické terminologické viacslovné pomenovania sú napr. 

lexémy vnútorná zameniteľnosť meny, monetárna politika
1
. 

c) propriálne (onymické) viacslovné pomenovania (vlastné mená), ktorých podstata spočíva 

v individualizácii, identifikácii a diferenciácii jednotliviny. Tieto jednotky vznikajú kooperáciou 

onymickej a syntaktickej motivácie (Špecializovaný trestný súd, Andrej Kiska)
2
. 

d) neutrálne viacslovné pomenovania sú výsledkom pôsobenia syntaktickej motivácie a ich úlo-

hou je jednoznačnejšia a komplexnejšia identifikácia denotátu a vyčleňovanie konvenčných pojmov 

(vodný matrac, mierové sily). 

V analyzovanom súbore neologizmov, berúc do úvahy jeho slovníkový charakter, a teda distribú-

ciu jednotiek v rámci jednotlivých typov viacslovných pomenovaní (absencia onymických neologic-

kých VP, determinologizácia terminologických VP a špecifickosť frazeologických neologických VP), 

sme sa ďalej zamerali na neutrálne viacslovné pomenovania.  

Jednotlivé typy neutrálnych viacslovných pomenovaní vymedzuje A. Jarošová (2000, cit. podľa 

Ološtiak – Ivanová, 2013, s. 118) nasledovne: 

a) menné spojenia so spresňujúcim prívlastkom (vodný matrac, mikrovlnná rúra);  

b) menné spojenia s formálnym (kategoriálnym substantívom), napr. mierové sily, malý a stred-

ný stav; 

c) verbo-nominálne spojenia s kategoriálnym slovesom
3
;  

d) menné spojenia so spresňujúcim prívlastkom, v ktorých je monokolokabilný komponent
4
; 

e) menné spojenia, v ktorých je jeden komponent „sémanticky“ posunutý – mäkká droga, med-

vedí trh, memo pole; 

f) obrazné spojenia, v ktorých sa „sémantický posun“ týka obidvoch komponentov – modré ba-

rety, modré prilby.  

Pojem kategoriálny komponent (substantívum, sloveso) využívaný v rámci tejto typológie vysvet-

ľuje J. Kačala (1993, s. 14) takto: „Filozofický termín kategória je teoretickým výrazom vzťahov naj-

vyššej abstrakcie a tvorí nevyhnutné východisko vedeckého poznávania nielen vo filozofii ako globál-

nej vede, lež aj v špeciálnych vedných disciplínach. [...] Ak kategória je označením niečoho zovše-

obecneného, resp. abstraktného, kategoriálne slovo pokladáme za označenie práve takéhoto všeobec-

ného významu“. V súlade s týmto vymedzením pojmu autor uvádza verbá dať, predstavovať, mať, 

tvoriť, uviesť, priniesť, podať a substantíva dielo, sila, technika, spôsob, cesta, proces, pohyb ako prí-

klady na kategoriálne slová.  

Na nasledujúcej strane uvádzame schému typov neutrálnych viacslovných pomenovaní podľa 

A. Jarošovej aj s ilustratívnymi príkladmi na jednotlivé typy pochádzajúce z analyzovaného súboru 

(porov. Ološtiak – Ivanová, 2013, s. 119). V tabuľke uvádzame všetky VP z analyzovaného súboru 

neologizmov roztriedené v rámci jednotlivých podtypov neutrálnych viacslovných pomenovaní. Ako 

vidno, najvyššie zastúpenie (35 neologických jednotiek) majú menné VP bez kategoriálneho kompo-

nentu s oboma komponentmi bez významového posunu. V súbore sa tiež nachádzajú tri neologické 

viacslovné pomenovania menné s kategoriálnym komponentom, komponenty stav vo VP malý 

a stredný stav, sily vo VP mierové sily, a zbory vo VP mierové zbory hodnotíme ako kategoriálne 

vzhľadom na ich všeobecný, abstraktný význam. Osem VP zo skúmaného súboru zaraďujeme 

k menným VP bez kategoriálneho komponentu s jedným komponentom s významovým posunom, 

pričom v analyzovaných prípadoch môže ísť tak o adjektívny, ako aj substantívny komponent, na 

ktorom sa demonštruje významový posun: mäkká droga „návyková omamná látka pôsobiaca na ľud-

skú psychiku mierne povzbudivo, ľahká droga“, adjektívum mäkký tu funguje vo význame „povzbu-

                                                      
1
 V prípade uvedených neologických jednotiek uvažujeme aj o determinologizácii, strate terminologickej motivá-

cie, t. j. o prechode týchto jednotiek aj mimo úzko špecifikovaného odborného vyjadrovania do vrstvy bežnej lexiky 

(porov. Ološtiak, 2015b, s. 7 – 8). 
2
 Zo slovníkového charakteru analyzovaného súboru vyplýva absencia onymických viacslovných pomenovaní, 

uvádzame preto všeobecné príklady, ktoré nepochádzajú zo skúmaného súboru. 
3
 V analyzovanom súbore neologických VP úplne absentovali slovesné VP, preto im v rámci funkčného ani kon-

štrukčného členenia nevenujeme pozornosť. Z rovnakého dôvodu neuvádzame ani príklad v schéme na nasledujúcej 

strane. 
4
 Uvedený typ neutrálnych viacslovných pomenovaní sa v našom súbore nenachádza, preto príklad neuvádzame. 
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divý, bez závažnejšieho vplyvu na ľudský organizmus, nie natoľko škodlivý“, memo pole „poč. pa-

mäťový údaj v databáze“, kde substantívum pole funguje vo význame „ohraničená plocha údajov“. 

V šiestich prípadoch sme konštatovali významový posun oboch komponentov VP, napr. modré prilby 

„príslušníci mnohonárodných vojenských síl vysielaných na základe uznesenia Bezpečnostnej rady 

Organizácie Spojených národov (popr. z poverenia iných inštitúcií) na zaistenie a ochranu mierového 

stavu na tomto území“, kde sa farba prilieb príslušníkov týchto jednotiek metonymicky premietla do 

ich označenia konkrétnym neologickým viacslovným pomenovaním. 
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oba komponenty  

bez významového 

posunu 

magnetický nosič, permanentný make-up, malá privatizácia, 

single matka, dvojkariérové manželstvo, vodný matrac, alterna-

tívna medicína, disketová mechanika, vnútorná zameniteľnosť 

(meny), menová odluka, ikonové menu, rada mesta, štatutárne 

mesto, mestská časť, mestská rada, mestské zastupiteľstvo, mest-

ský bicykel, mestský úrad, registračné miesto, mikrovlnná rúra, 

mimosúdna rehabilitácia, minimálna mzda, mini rybník, ekono-

mický minister, finančný minister, mlieko v škatuli, množstevná 

zľava, množstevný rabat, mobilný telefón, monetárna politika, 

monetárna teória, mountain bike, mountain biker, music shop, 

mzdová regulácia 

jeden komponent 

s významovým po-

sunom 

mäkká droga, obchod s bielym mäsom, medvedí trh, memo pole, 

obálková metóda, životné minimum, mlčiaca väčšina  

oba komponenty 

s významovým po-

sunom 

modré barety, modré prilby, odliv mozgov, únik mozgov 

 

4.2 Konštrukčné členenie viacslovných pomenovaní 

neutrálne  

viacslovné 

pomenovania 

menné 

slovesné – 

verbo-nominálne 

- kategoriálny 

komponent 

+ kategoriálny 

komponent  

malý a stredný 

stav 

oba komponenty  

bez významového posunu  

vodný matrac 

jeden komponent 

s významovým posunom 

mäkká droga 

oba komponenty 

s významovým posunom 

modré barety 
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Vzhľadom na syntagmatickú stavbu viacslovných pomenovaní je dôležité v rámci ich analýzy aj 

konštrukčné hľadisko. Naša analýza sa opiera o typológiu neutrálnych viacslovných pomenovaní so 

stavbou syntagmy, ako ju uvádzajú M. Ološtiak a M. Ivanová (2013, s. 124 – 126). V tabuľkách sú 

uvedené tie typy neutrálnych viacslovných pomenovaní, ktoré bolo možné doložiť v skúmanom súbo-

re. Pôvodný systém obsahuje členenie na substantívne dvoj-, troj- a štvorkomponentové viacslovné 

pomenovania so stavbou syntagmy a verbálne viacslovné pomenovania, v skúmanom súbore sa však 

vyskytli iba dvoj- a trojkomponentové neologické VP. Autori upozorňujú, že nejde o vyčerpávajúci 

súpis, preto sme na základe dokladov v súbore doplnili schému A + neskl. Ako vidno, absolútnu pre-

vahu (19 jednotiek) má aj v neneologickej lexike najproduktívnejší podtyp A + S.  

 

a) substantívne  

aa) dvojkomponentové 

d
et

e
rm

in
a

tí
v

n
e 

A + S magnetický nosič, permanentný make-up, vodný matrac, mäkká droga, 

medvedí trh, disketová mechanika, štatutárne mesto, mestská časť, mest-

ská rada, mestský bicykel, mestský úrad, registračné miesto, mikrovlnná 

rúra, minimálna mzda, ekonomický minister, finančný minister, mobilný 

telefón, modré barety, modré prilby 

S + Sg rada mesta 

S + Sp mlieko v škatuli  

neskl + S single matka, mini rybník 

ADJ + neskl ikonové menu 

 

ab) trojkomponentové 

A + S + (Sg) vnútorná zameniteľnosť meny  

S + A + Sp obchod s bielym mäsom  

A + c + A + S malý a stredný stav 

 

 

5. Univerbizácia 

Univerbizácia alebo zjednoslovňovanie je jedným z ďalších prejavov dynamiky syntaktickej moti-

vácie. V tomto prípade ide o stratu syntaktickej motivácie, syntaktickú demotiváciu, a nadobudnutie 

iného typu motivácie, a teda tvorenie jednoslovných pomenovaní z viacslovných pomenovaní. 

Členy motivačnej dvojice, univerbizačný motivant (viacslovná lexéma) a univerbizačný motivát 

(univerbát), viaže vzťah usúvzťažnenosti na úrovni formálnej (majú spoločné formálne prvky), výz-

namovej (sú v synonymickom vzťahu) a funkčno-štylistickej (plnia rozličné komunikačné funkcie 

a majú aj rozličný komunikačno-pragmatický status).  

V rámci skúmaného súboru bolo možné identifikovať niekoľko univerbátov, ktoré uvádzame zo-

skupené na základe motivačného typu, ktorý nadobudli po strate syntaktickej motivácie, pričom sa 

opierame o delenie navrhnuté M. Ološtiakom a M. Ivanovou (2013, s. 162). V našom súbore sa vy-

skytli tieto univerbizačné typy: 

a) syntaktická demotivácia + slovotvorná motivácia: mikrovlnná rúra → mikrovlnka,  mobilný te-

lefón → mobil, meteorologická situácia → meteosituácia. Princíp tohto typu univerbizácie spočíva 

v účasti slovotvornej motivácie pri vzniku univerbátu prostredníctvom derivácie alebo kompozície.  

b) syntaktická demotivácia + sémantická motivácia: mamutí skokanský mostík → mamut, disketová 

mechanika → mechanika. Pri tomto type univerbizácie univerbát vzniká nadobudnutím ďalšieho, 

nového významu už existujúceho jednoslovného pomenovania, ktoré je zväčša súčasťou viacslovného 

pomenovania. 

 

6. Ďalšie využitie analýzy neologických VP 

Po analyzovaní neologických viacslovných pomenovaní zaradených do vznikajúceho Slovníka 

slovenských neologizmov sa ukazuje viacero úloh, ktoré bude potrebné splniť, ak ašpirujeme na čo 

najúplnejší opis tohto druhu lexikálnych jednotiek. Jednoznačne sa ukazuje potreba doplniť heslár 
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slovníka o ďalšie neologické viacslovné jednotky, ktorých fungovanie v jazyku je možné doložiť na 

základe korpusového výskumu a tiež excerpciou rôznorodých zdrojov. Jednoznačne sa ukazuje, že 

v prípade viacslovných pomenovaní ide o produktívny, a tým aj významný spôsob tvorenia nových 

lexikálnych jednotiek v slovenskom jazyku, a preto venujeme ich spracovaniu v rámci Slovníka slo-

venských neologizmov mimoriadnu pozornosť. 
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