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Jazyk je dynamická a vyvíjajúca sa forma komunikácie. V súčasnosti v rámci ná-

rodného jazyka nadobúdajú exkluzívne postavenie sociálne nárečia. V záujmových 
a pracovných oblastiach vznikajú nové výrazy, ktoré vyvolávajú pohyb v slovnej 
zásobe. Uplatňujú sa ako variantné a konkurenčné jazykové prvky, prevažne „štý-
lovo príznakové – vznikli ako špecifické prostriedky v istej komunikačnej sfére, ale 
ich realizačným útvarom sa stáva spisovný jazyk“ (Horecký – Buzássyová – Bosák 
a kol., 1989, s. 296). Slang je výsledkom prirodzeného vývinu a kreatívneho prístu-
pu k jazyku a úsilie o inováciu jazykových prostriedkov podporuje jeho dynamiku. 

Do jazyka prenikajú prvky vplyvom vonkajších aspektov: vývoj a rozvrstvenie 
spoločnosti, aktuálne komunikačné potreby, zmena reálií alebo nevyhnutnosť 
pomenovať nové javy. Preberanie nových pomenovaní posilňuje funkčnosť vo vy-
užívaní jazykových prostriedkov. Dynamiku vo všeobecnosti chápeme ako pohyb, 
vývinové tendencie v jazyku. Všímame si hybné sily v slangovej slovnej zásobe ja-
zyka a za dynamické javy považujeme onomaziologické spôsoby a slovotvorné po-
stupy tvorenia nových slangových výrazov. Pohyb v lexike je determinovaný utvá-
raním nových pomenovaní, zanikaním starších, ale i reštrukturáciou existujúcich 
výrazov.  
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Slangovú slovnú zásobu môžeme rozčleniť na centrálnu a periférnu (B. Hochel 
vo svojom modeli uvádza i tzv. strednú vrstvu1). Do jadra slangu patria lexikálne 
jednotky, ktoré sa v bežnej komunikácii používajú najfrekventovanejšie, oproti 
ostatným slangizmom sú stabilnejšie a majú dlhšiu „životnosť“. V periférii sú slová, 
ktoré sa vyskytujú len zriedkavo, resp. používa ich len malá, užšie špecifikovaná 
skupina ľudí. Slangové prvky sa môžu navzájom preskupovať a prechádzať z jednej 
vrstvy do druhej (obojsmerný transfer jazykových prostriedkov). Keďže sa štruktú-
rovanosť spoločnosti odráža v jazykovej diverzifikácii, sociálne rozvrstvenie má 
výrazný vplyv na stabilitu prvkov jazykového systému. 

Pod pojmom dynamika slangu myslíme súčasné procesy prebiehajúce v slovnej 
zásobe tohto sociálneho nárečia. Snažíme sa zachytiť dynamiku synchrónneho 
stavu2 „slangového jazyka“ v relatívne invariantnom čase. Jednou z hybných síl je 
napríklad proces zdomácňovania cudzích lexikálnych jednotiek a ich začleňovania 
do systému slovenčiny ako súčasť nespisovnej (slangovej) vrstvy jazyka. Môže sa 
odrážať vo variantnosti tvarov, konverzii medzi slovnými druhmi, sémantickej 
zmene významov slov, pribúdaní analytických tvarov, t. j. spojení (sloveso) verbum 
+ (meno) nomen, internacionalizácii, neologizácii lexiky a pod.  

V slovenskom jazyku sa prejavujú viaceré tendencie, ktoré už v roku 1932 anti-
cipoval B. Havránek v zborníku Spisovná čeština a jazyková kultúra. Tieto tenden-
cie boli ďalej modifikované, doplnené a rozpracované ako (Dolník, 1999; Horecký 
– Buzássyová – Bosák a kol., 1989): tendencia k intelektualizácii (premietanie ná-
rastu produktov duchovnej práce do spisovného jazyka), demokratizácii/deinte-
lektualizácii (potreba všeobecne a bežne zrozumiteľných výrazových prostried-
kov), terminologizácii (nárast termínov a abstraktných jazykových prostriedkov 
v slovnej zásobe), determinologizácii (používanie termínov v bežnom dorozumie-
vaní so stratou ich presnosti, definičnej určenosti), internacionalizácii (prenikanie 
inojazyčných prvkov), zachovávaniu domácej lexiky (upevňovanie svojbytnosti ja-
zyka používaním domácich jazykových prostriedkov), automatizácii (používanie 
ustálených, zmechanizovaných výrazov), aktualizácii (prispôsobovanie meniacim 
sa podmienkam a potrebám spoločnosti), emocionalizácii (expresívne vyjadrova-
nie postojov, názorov, pocitov), racionalizácii (racionálny prístup k používaniu ja-
zykových prostriedkov), inovácii (zavádzanie zmien a nárast inovácií v jazyku), po-
užívaniu tradičných prvkov (zachovávanie daného stavu jazyka), univerbizácii 

                                                           
1  B. Hochel rozoznáva v slangu tri vrstvy: a) jadro – ide o všeobecne používané pomenovania, ktoré úplne alebo 

čiastočne stratili príznak svojho pôvodu; b) stredná vrstva – tvoria ju lexikálne prostriedky, ktoré nestratili prí-
znak svojho pôvodu a sú všeobecne zrozumiteľné; c) okrajová vrstva – súbor prvkov, ktoré si zachovávajú silný 
príznak svojho pôvodu, sú zrozumiteľné len z kontextu (1993, s. 19 – 20). 

2  Do synchrónnej dynamiky sa premieta výsledok diachronického vývinu ako napätie medzi nastupujúcimi 
a ustupujúcimi pomenovaniami, ktoré sa môžu prejaviť ako „konkurencia, variantnosť, synonymia i sémantic-
ká a štylistická diferenciácia koexistujúcich výrazov. Protiklad diachronickej a synchrónnej dynamiky je relatív-
ny, lebo aj v synchrónnej dynamike sa sledujú aj posuny, vývinové zmeny“ (Horecký – Buzássyová – Bosák 
a kol., 1989, s. 353). 
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(skracovanie viacslovných pomenovaní), multiverbizácii (tvorenie viacslovných 
pomenovaní).  

Jednotlivé vývojové tendencie sa navzájom prelínajú a charakterizujú dynami-
ku jazykového systému. Zmeny, príp. posuny v chápaní a uplatňovaní uvedených 
tendencií svedčia o tzv. synchrónnej dynamike jazyka. V slovenčine boli už niekoľ-
kokrát skúmané a opisované, no pre nás sú zaujímavé ich nové prejavy v slangovej 
vrstve. Z uvedených procesov môžeme vytvoriť opozície a na základe protirečivých 
potrieb spoločenstva vyvodíme tendencie uplatňujúce sa v slangu (hrubo vyzna-
čené): intelektualizácia – deintelektualizácia (demokratizácia); terminologizácia – 
determinologizácia; internacionalizácia – zachovávanie domácej lexiky; automati-
zácia – aktualizácia; emocionalizácia – racionalizácia; inovácia (invencia) – použí-
vanie tradičných prvkov (konvencia); univerbizácia – multiverbizácia. 

Vznik a rozširovanie slangizmov je prejavom tendencie k demokratizácii. Vo 
všeobecnosti sa pod pojmom demokratizácia chápe „organizovanie niečoho na 
zásadách demokracie, zavádzanie kolektívneho rozhodovania“ (SSSJ I, 2006, 
s. 593) alebo „sprístupnenie vrstvám ľudu“ (KSSJ, 2003, s. 110). Je výsledkom so-
ciálnych i politických zmien spoločnosti. V procese demokratizácie hovorená po-
doba jazyka vplýva na spisovnú slovenčinu a dochádza k prenikaniu prvkov z ne-
spisovných variet národného jazyka do úzu. Používatelia jazyka vo svojej bežnej 
komunikácii viac uplatňujú prvky, ktoré sa vyznačujú neformálnosťou, hovorovos-
ťou a expresívnosťou. Pre demokratizáciu sú charakteristické javy pohybujúce sa 
na hranici spisovnosť – nespisovnosť. Dochádza tak k zbližovaniu spisovnej podoby 
jazyka so štandardnou, resp. subštandardnou formou.  

Tendencie v jazyku nestoja ostro proti sebe, ba dokonca sa vo viacerých aspek-
toch prelínajú alebo sú v jazyku paralelné. L. Janovec (2007) hovorí, že niektoré 
lexikálne jednotky môžu určitým spôsobom reprezentovať tendenciu k intelektua-
lizácii (vyznačuje sa spisovnými javmi) aj tendenciu k deintelektualizácii (vyznačuje 
sa nespisovnými javmi alebo pohybom na hranici spisovnosť – nespisovnosť) sú-
časne. Na jednej strane lexikálne jednotky predstavujú prvky spisovného jazyka 
a na druhej strane, v závislosti od významu, funkcie, situácie alebo kontextu, môžu 
vystupovať ako nespisovné pomenovania. 

V procese demokratizácie je typické používanie slangizmov a profesionalizmov, 
a to nielen v uzavretých skupinách (záujmových či profesijných), ale i napríklad vo 
sfére publicistiky či umeleckej tvorby. Rozvíjajú sa expresívne výrazové prostried-
ky, ktoré majú protipól v rozvoji intelektuálnych jazykových prostriedkov. Ak po-
stupy súvisiace s rozvojom myslenia charakterizuje tendencia k abstraktnému, 
presnému a špecifickému vyjadrovaniu, postupy sémantickej expresivity charakte-
rizuje tendencia ku konkrétnemu a intenzívnemu vyjadrovaniu (Němec, 1968, 
s. 129 – 134).  

Tendencia k demokratizácii úzko súvisí s determinologizáciou. Používanie ter-
mínov je charakteristické pre špecifickú oblasť komunikácie a ich využitie v slan-
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govej vrstve je minimálne, resp. nulové. Z hľadiska fonologickej, morfologickej či 
syntaktickej charakteristiky sa ich vlastnosti nelíšia od vlastností ostatných lexikál-
nych jednotiek. Diferencujú sa však v dimenzii sémantiky a pragmatiky. Vo fran-
cúzskej lingvistike sa v súvislosti s touto problematikou uvádza pojem sociotermi-
nológia3 (Gambier, 1991; Gaudin, 1993; Boulanger, 1995), ktorej pomenovanie 
samo osebe implikuje, že jej cieľom je zaradiť skúmanie terminológie do oblasti 
skúmania reálneho používania jazyka. 

Proces determinologizácie prebieha v niekoľkých etapách (Poštolková, 1977): 
preniknutie termínu do nového (neterminologického) kontextu → rozlíšenie jeho 
významu → priradenie presnejšieho synonymného výrazu z bežnej slovnej zásoby 
→ isté stotožnenie s týmto synonymom a vzájomná substitúcia významu → stabi-
lizácia nového významu slova. V súvislosti s tým sa niekedy používa i pojem „ne-
termín“, ktorý označuje rovnakú skutočnosť ako termín, no bez presne špecifiko-
vaných významových rysov. Determinologizácia v slovenskom jazyku nie je častý 
proces, no vzhľadom na slang má (v porovnaní s terminologizáciou) dominantné 
postavenie. V oblasti sémantiky môže dochádzať k rozširovaniu významu, resp. 
jeho „znepresňovaniu“. Determinologizujú sa väčšinou výrazy prevzaté z iných 
jazykov, pretože ich význam je menej zreteľný. 

V posledných desaťročiach, kontrastne k pôsobeniu zaužívaných tradícií a is-
tému konzervativizmu, sa v slovenčine výraznejšie prejavuje tendencia k invencii 
a s tým súvisiacej internacionalizácii slovnej zásoby v písanom i ústnom prejave 
(Findra, 2004; Masár, 2000). Výraznejší vplyv na náš jazyk má angličtina v dôsledku 
zintenzívnenia kontaktov so západnou Európou (od roku 1989) a prebiehajúcim 
vedecko-technickým vývojom (Janovec, 2007). Expanzia anglicizmov nezasiahla 
len slovenský jazyk, ale aj väčšinu európskych štátov a iných krajín sveta. Tento jav 
súvisí so stieraním hraníc medzi jednotlivými štátmi, mobilitou medzi krajinami 
Európskej únie a globalizáciou ľudstva. Anglicizmy sa stali súčasťou všetkých vrs-
tiev slovnej zásoby. Najrozšírenejšie sú v odbornej terminológii, ale značné zastú-
penie majú i v slangu. Do slangovej vrstvy slovenčiny sa dostávajú zväčša v mennej 
podobe a neskôr sa k nim utvárajú slovesá (čet → četovať, blog → blogovať, skype 
→ skypovať, bike/bajk → bikovať/bajkovať (sa)). 

Je dôležité zároveň prihliadať na skutočnosť, že i samotná angličtina prebrala 
množstvo slov z iných jazykov. „Mieša“, resp. „kríži“ sa v nej germánska gramatika 
s románskou lexikou – starofrancúzsky, latinský, grécky základ. Ide o preberanie 
výrazových prostriedkov z jedného jazykového systému do druhého cez spro-
stredkujúci jazyk, ktorým je v tomto prípade angličtina (Jesenská, 2007, s. 15 – 23). 
Na základe toho hovoríme o tzv. druhotnom preberaní cudzích slov do jazyka. 

                                                           
3  Son objet [de la socioterminologie] est l´améliorisation des connaissances sur les discours spécialisés, scienti-

fiques et techniques, sur les aménagements de ces discours, sur les circonstances de leur élaboration (le co-
dage et l´encodage) et sur celles de leur saisie (le décodage) et de leur reformulation (Boulanger, 1995, 
s. 198). 
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Internacionalizácia je úzko spojená s modernizáciou a vedecko-technickým 
rozvojom, ktorý podmieňuje utváranie nových lexikálnych jednotiek v slovnej zá-
sobe. Súvisí s potrebou pomenovať nové javy skutočnosti, podávať informácie 
o nových reáliách a pod. Zvyčajne sa chápe ako zväčšovanie podielu pomenovaní 
cudzieho pôvodu v súčasnej lexike a zvyšovanie frekvencie prevzatých výrazov 
v odbornom, publicistickom, ale aj v bežnom hovorenom jazyku (Jedlička, 1978, 
s. 173). Je v protikladnom vzťahu s tendenciou k tvoreniu domácich ekvivalentov 
a medzi nimi existuje istý druh napätia, resp. konkurencie. Internacionalizáciu 
chápeme ako všeobecný proces, ktorý prebieha vo všetkých komunikačných sfé-
rach, ale v rozličnej miere. Používanie domácich i cudzích prvkov vedie na jednej 
strane k variantnosti, v prípade, že lexikálne jednotky sú sémanticky i štylisticky 
zhodné. Na druhej strane sa môžu prostriedky z domáceho a inojazyčného pro-
stredia používať rozdielne. Internacionalizácia podporuje diferenciáciu výrazov 
nášho jazyka a zasahuje i slangovú vrstvu slovenčiny (napr. cudz. houmlesák – 
dom. bezďák/bezdi, cudz. grass/gress – dom. hulivo, cudz. gym/gymko – dom. 
posilka a pod.).  

Slang si vyberá tie výrazové prostriedky, ktoré zodpovedajú jeho potrebám 
a požiadavkám funkčného využívania. Jednotlivé pomenovania si môže fonologic-
ky, morfologicky alebo sémanticky upravovať, prispôsobovať podmienkam národ-
ného jazyka a následne integrovať do jazykového systému. Nemusia sa však adap-
tovať úplne. Adaptácia môže byť len čiastočná, ba v niektorých prípadoch sa výra-
zy neprispôsobia domácemu jazyku vôbec a zachovávajú si atribúty pôvodného 
jazyka. 

Pri hláskoslovnej adaptácii sa cudzie hlásky upravujú tak, aby vyhoveli fonolo-
gickému systému slovenčiny (substituujú sa zvukovo najbližšími domácimi hlás-
kami): v prípade angličtiny „č“ za „ch“: chat – čet, „ú“ za „oo“: cool – kúl a pod. 
V pravopise sa uplatňuje tendencia písať cudzie slová v súlade s pravopisnou sús-
tavou nášho jazyka, ale niekedy pôsobí i opačná tendencia zachovávať pravopis 
pôvodného jazyka. Z hľadiska morfológie sa slangové slová prebraté z iných jazy-
kov začleňujú do deklinačného systému slovenčiny tak, aby sa mohli časovať 
a skloňovať. Len málo z nich ostáva nesklonných (napr. ekšn, oridžo, evri). V rámci 
slovotvorby sa nové slangizmy tvoria podobným spôsobom ako spisovné jazykové 
prostriedky, teda rovnakými slovotvornými postupmi, ktoré sa môžu využívať 
v rozličnej miere. 

Pribúdanie nových slangových prvkov do slovnej zásoby slovenčiny na jednej 
strane znižuje schopnosť dorozumievať sa medzi používateľmi jazyka, no na dru-
hej strane sú tieto nespisovné pomenovania primerané a účelné vzhľadom na ko-
munikačný zámer. V súčasnosti sa vplyvom geografickej blízkosti ešte stále prebe-
rajú prvky z jazykov susedných (kontaktových) národov – najmä z češtiny. Kontakt 
vzniká osobným stykom používateľov jazyka alebo neosobným stykom prostred-
níctvom médií, literatúry a pod. Významnú úlohu zohráva stupeň afinity jazykov 
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(príbuznosť/nepríbuznosť) a čas, kedy dochádza k vzniku kontaktovej situácie. Ok-
rem toho sa v posledných rokoch, súbežne s rozvojom nových (elektronických) 
technológií a vedeckého pokroku, zvýšil i počet výrazov prevzatých z anglického 
jazyka. 

Univerbizácia súvisí s fenoménom ekonomizácie jazykového prejavu, písaného 
alebo ústneho. Používateľ slangu chce svoje myšlienky, pocity, postoje a názory 
vyjadriť na „malom mieste“, krátko a rýchlo. Jeho prejav je teda značne sémantic-
ky kondenzovaný a stručný, čo je výsledkom zjednodušovania jazyka. Používanie 
univerbizovaných pomenovaní, ktoré boli vytvorené ako tzv. úspornejší variant 
k viacslovným pomenovaniam, je výrazným rysom hovorovosti (Janovec, 2007). 
Často sú vnímané ako príznakové, no nemožno ich všetky posudzovať rovnako. 
Skrátené výrazy, ktoré sa tvoria podľa „dominantných“ slovotvorných postupov, 
a ktoré sú dôležité (ba priam nevyhnutné) v istej komunikačnej situácii, nemôže-
me považovať za príznakové.  

Pre slang je proces univerbizácie charakteristický. Vďaka svojim používateľom 
sa neustále rozširuje a je produktívnejší. Jeho nárast súvisí i s inými sociálnymi fak-
tormi. Autori Dynamiky (Horecký – Buzássyová – Bosák a kol., 1989, s. 299) ho 
chápu ako kontextový, resp. konsituačný jav, pretože sa nehomogénne uplatňuje 
i v iných jazykových rovinách, napr. elipsa v syntaxi alebo kontextové neopakova-
nie rovnakých jazykových prvkov v štylistike a pod. Univerbizáty vznikajú najčas-
tejšie v bežnom hovorenom jazyku, vyznačujú sa ekonomickosťou a používajú sa 
predovšetkým v záujmovej a profesijnej sfére. Dochádza k vzniku jednoslovných 
pomenovaní, príp. skrátených pomenovaní (od viacslovných spojení). Okrem toho 
sa v slangovej vrstve tvoria i slová od akroným: oká/okej/oukej, estevečka, džipie-
sko, emhadečka a pod. Charakteristickou príponou pri tvorení slangizmov je sufix  
-ák/-iak (športiak, blafák, humusák, bezďák). 

Netypickou pre slang je multiverbizácia, ktorá sa často spája s intelektualizá-
ciou jazyka. Svoje výraznejšie zastúpenie má v odbornej, administratívnej a publi-
cistickej komunikačnej sfére. Jej podstata spočíva v tvorení viacslovných pomeno-
vaní s explicitne vyjadreným významom, čo prispieva k väčšej presnosti, abstrakt-
nosti vo vyjadrovaní, príp. pôsobí ako štylistický identifikátor. Môže pomáhať pri 
odstraňovaní ambiguity a znižovaní vágnosti jazykových prvkov. Tieto výrazy často 
koexistujú so synonymnými jednoslovnými ekvivalentmi (zvyčajne majú s nimi 
spoločný významovo-formálny komponent). Zriedkavo má vzťah medzi nimi abso-
lútny ráz. Sú tam isté významové alebo štylistické rozdiely, preto ide len o čiastoč-
nú synonymiu. 

V jazyku literárnych diel, v publicistických komunikátoch, ale i v rámci sociálnej 
interakcie rôznych záujmových skupín sa prejavuje tendencia k aktualizácii. Aktua-
lizácia nových slangových foriem predstavuje zmenu v jazykovom systéme, inová-
ciu inventára slangovej slovnej zásoby. Ide o prispôsobenie lexikálnych jednotiek 
meniacim sa spoločenským podmienkam i potrebám používateľov jazyka. Je opa-
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kom automatizácie, ktorá sa uplatňuje skôr v jazyku vedy, techniky či administratí-
vy a využíva ustálené vyjadrovacie prostriedky. Aktualizuje sa nielen forma, ale 
i obsah slangizmov. Tento proces prebieha v závislosti od vplyvu rôznych faktorov 
(vonkajších i vnútorných). 

S uvedenými procesmi sa spája i tendencia k emocionalizácii. Vznik slangových 
výrazov je motivovaný citovým vzťahom k pomenovaným objektom. Používatelia 
slangu sa snažia nanovo, väčšinou originálne a jednoducho, pomenovať niektoré 
prvky skutočnosti a aktualizovať ustálené jazykové prostriedky. Pri pomenúvaní je 
dôležité vlastné emocionálne prežívanie a citový vzťah k istým osobám, predme-
tom, udalostiam. 

 
 

Záver 
Slang je výsledkom prirodzeného vývinu a kreatívneho prístupu k jazyku a úsilie 

o inováciu jazykových prostriedkov podporuje jeho dynamiku. V záujmových 
a pracovných oblastiach vznikajú nové výrazy, ktoré vyvolávajú pohyb v slovnej 
zásobe. Uplatňujú sa ako variantné a konkurenčné jazykové prvky. V rámci dyna-
miky jazyka je v slangu najvýraznejšia tendencia k internacionalizácii. V súčasnosti 
slang preberá množstvo nových pomenovaní z angličtiny, ktorá má na slovenský 
jazyk značný vplyv. Do slangovej slovnej zásoby sa dostávajú nové prvky súvisiace 
najmä s rozvojom moderných elektronických médií. Okrem toho sa v slangu preja-
vuje aj tendencia k inovácii či aktualizácii, ktoré vyplývajú z potreby nových pome-
novaní a túžby po originalite a jedinečnosti vo vyjadrovaní. Príznačná je i emocio-
nalizácia a univerbizácia súvisiaca so zjednodušovaním jazyka. 
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Resumé 
Dynamization tendencies in a slang vocabulary 

Language is a means of communication that is constantly changing and developing. This 
development occurs on all language levels but the lexical level is the most flexible one 
because it responds to external stimuli such as changes in the political and social 
establishment, scientific and technical development or cultural changes. The aim of this 
article is to depict the dynamics of a synchronic state of “slang language“ during a relatively 
short period (the last two decades) and describe the development and movements in a slang 
variety of Slovak language. On the grounds of linguistic analysis of slang expressions 
collected from different sources, we will research the use of different tendencies in 
language. The result is a description of tendencies towards internationalization, 
democratization, actualization, innovation and univerbization in slang lexis. 

 




