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1 Klasifikácia abreviatúr 

Abreviácia je jedným z typov tvorby pomenovaní, ktorej výsledkom je abreviatúra (skratka). 

V súčasnej ruštine je tento typ tvorby pomenovaní veľmi frekventovaný a stretávame sa s ním najmä 

v publicistických textoch. Pri prekladaní takýchto textov je nevyhnutné dokonale poznať slovenské aj 

ruské spôsoby abreviácie, jednotlivé typy abreviatúr a vedieť ich adekvátne preniesť do cieľového 

jazyka.  

Cieľom našej práce je opísať prienik abreviačnej motivácie s vybranými typmi motivácie v ruštine 

v komparácii so slovenčinou.  

M. Gavurová (2013, s. 26) podáva komplexnú klasifikáciu slovenských abreviatúr. Na základe tej-

to terminologicky priliehavej a podrobnej koncepcie sa pokúsime klasifikovať aj ruské abreviatúry: 

1. grafické skratky 

1.1 ustálené (interindividuálne): 

1) iniciálové: 

a) jednoduché: p. (pán, pani); г. (год, господ, город – rok, pán, mesto), 

b) zložené: a. h. (ako hosť); к. ф. н. (кандидат философских наук – doktor filozofických vied); 

2) rámcové: dr. (doktor); р-н (район – oblasť, obvod, štvrť); 

3) lineárne: 

a) jednoduché: graf. (grafický); совр. (современный –súčasný), 

b) zložené: rímkat. (rímsko-katolícky); др.-рус. (древнерусский – staroruský); 

4) skeletové: fcia (funkcia); млд. (миллиард – miliarda), 

5) kombinované: 

a) kombinácia typov grafických skratiek navzájom – pplk. (podplukovník); ген. м. (генерал-

майор, generálmajor), 

b) kombinácia skratky s neskratkou – a pod. (a podobne); и др. (и другие – a iné); 

1.2 neustálené (individuálne): k., kt., ktor. (ktorý); руб. (рубль – rubeľ); 

2. graficko-fónické skratky 

2.1 iniciálové skratky sú utvorené z počiatočných písmen abreviačného motivantu: MOV (Medzi-

národný olympijský výbor); ПК [пэ-ка] (пресс-конференция – tlačová konferencia); 

2.2 iniciálové skratkové slová sa tvoria z počiatočných písmen abreviačného motivantu, ale na 

rozdiel od iniciálových skratiek sa vyslovujú splývavo: SELŠ (Slovenská ekumenická lesná škola); 

БИП [бип] (бездефектное изготовление продукции – zhotovenie bezchybných výrobkov); 

2.3 skratkové slová sú „také skratky, ktoré vznikli z viacslovného pomenovania alebo voľného 

spojenia lexikálnych jednotiek. Od iniciálového skratkového slova, pri ktorom sa použijú výlučne 

iniciálové grafémy motivantu, sa skratkové slovo odlišuje využívaním aj inej ako iniciálovej grafémy“ 
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(Gavurová, 2013, s. 39): MUFUZA (Mužstvo futbalových zázrakov); Евросоюз (Европейский союз 

– Európska únia), спецкор (специальный корреспондент – zvláštny spravodajca); 

2.4 skrátené slová vznikli useknutím koncovej časti lexémy. Výsledný produkt je väčší, ako ini-

ciála: nealko (nealkoholický); детокс (детоксикация – detox /detoxikácia/); 

2.5 derivačne skratkové slová sa skladajú najmenej z troch častí – dvoch abreviačných motivan-

tov a derivačného komponentu: patanatka (patologická anatómia), patfyzka (patologická fyziológia) 

(Gavurová, 2013, s. 26)
1
; 

2.6 derivačne skrátené slová zo skráteného základu, ku ktorému sa následne pridal slovotvorný 

formant: počko (počasie), depka (depresia), депра (депрессия). 

Môžeme skonštatovať, že navrhovaná klasifikácia je platná aj pre ruštinu. Ruština má niektoré 

spôsoby abreviácie produktívnejšie ako slovenčina, napr.  skratkové slová apelatívneho charakteru 

(спецназ, теракт, дипмиссия), no predsa vie navrhovaná typológia pokryť aj ruské skratky. 

 

2 Relačnosť abreviačnej a fónickej motivácie v komparácii ruština – slovenčina 

„Výslovnosť skratky chápeme ako jednu z jej podôb; popri písomnej podobe má skratka ako ostat-

né lexémy aj podobu hovorenú, ústnu.“ (Gavurová, 2013, s. 84). 

 

2.1 Výslovnosť grafických abreviatúr 

Grafické abreviatúry sa primárne realizujú v písomných komunikátoch, v ústnych komunikátoch 

sú nahradené svojimi abreviačnými motivantmi. Vslovenčine aj v ruštine sa nepríznakovej ústnej 

realizácii sa abreviatúry vyslovujú ako ich abreviačné motivanty, napr. atď. sa vysloví ako lexéma „a 

tak ďalej“, гг. ako lexéma „годах“, и др. ako „и другие“. 

 

2.2 Výslovnosť graficko-fónických abreviatúr 

„Ako zo samotného terminologického označenia tohto druhého základného podtypu  vyplýva, gra-

ficko-fónické skratky sa realizujú v písomnom i ústnom prejave. Jednotlivé typy graficko-fónických 

skratiek sa líšia nielen štruktúrnymi komponentmi, ale aj typom výslovnosti, ktorou sa v ústnych ko-

munikátoch realizujú“ (Gavurová, 2013, s. 86). 

Domáce graficko-fónické skratky sa vyslovujú štyrmi rôznymi spôsobmi: 

1. hlásková výslovnosť: OSSR [o-sә-sә-rә] (Ozbrojené sily Slovenskej republiky), США [сә-шә-а] 

(Соединённые Штаты Америки – Spojené štáty Americké, USA); 

2. slabičná výslovnosť (výslovnosť ako grafémy abecedy): NGŠ [en-gé-eš] (náčelník generálneho 

štábu), СБ РФ [эс-бэ эр-эф] (Совет Безопасности Российской Федерации – Bezpečnostná rada 

Ruskej federácie); 

3. splývavá výslovnosť: iniciálových skratkových slov: IČO [ičo] (identifikačné číslo organizá-

cie), БИП [бип] (бездефектное изготовление продукции – zhotovenie bezchybných výrobkov), 

skratkových slov: MUFUZA [mufuza] (Mužstvo futbalových zázrakov), избирком [избирком] 

(избирательная комиссия – volebná komisia), skrátených slov: nealko [nealko] (nealkoholický), 

детокс [детокс] (детоксикация – detox /detoxikácia/), derivačne skratkových slov i derivačne skrá-

tených slov; 

4. kombinovaná výslovnosť: РОВД [ро-вэ-дэ] (Районный отдел внутренних дел – Okresné 

oddelenie pre vnútorné záležitosti), СибАГС [сиб а-гэ-эс] (Сибирская академия государственной 

службы – Sibírska akadémia štátnej služby). 

 

3 Relačnosť morfologickej a abreviačnej motivácie v komparácii ruština – slovenčina 

„Morfologická motivácia sa prejavuje ako zmena slovného druhu bez zmeny fónickej 

a morfematickej roviny... Do morfologickej motivácie (...) spadá celá oblasť tzv. konverzie slovných 

druhov“ (Furdík, 2008, s. 45, cit. podľa Ološtiak, 2011, s. 73). M. Gavurová dodáva, že „prienik me-

dzi morfologickou a abreviačnou motiváciou preto pozorujeme práve pri slovnodruhovej konverzii 

                                                      
1
 Doposiaľ sa nám nepodarilo nájsť takáto typ abreviatúr v ruštine, čo potvrdzuje, že podobne ako v slovenčine, 

ani v ruštine tento typ nie je veľmi produktívny. 
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skratiek. Okrem toho, keďže väčšina skratiek je substantívneho charakteru, morfologická motivácia sa 

ich dotýka aj v kategórii menného rodu a čísla“ (Gavurová, 2013, s. 125). 

 

3.1 Príslušnosť skratiek k slovným druhom 

„Kým medzi grafickými skratkami je variantnosť slovnodruhovej príslušnosti väčšia, a to v pria-

mej úmere k slovnodruhovej variantnosti ich abreviačných motivantov, graficko-fónické skratky sa 

poväčšine zaraďujú k substantívam“ (Gavurová, 2013, s. 125). Je to najmä preto, že ich abreviačný 

motivant, resp. sémanticky dominantné slovo  abreviačného motivantu, je zvyčajne substantívum, 

napr.: Všeobecná zdravotná poisťovňa → VŠZP, атомная электрическая станция → АЭС, 

универсальный магазин → универмаг. Ako uvádza M. Gavurová, existujú aj abreviatúry iného ako 

substantívneho charakteru: skratky adjektív (современный → совр.), adverbií (oчень → оч, 

нормально → норм), partikúl (ďakujem → ď.; спасибо → спс, спсб), vetných syntagiem (nemáš za 

čo → nzč; хуй знает/ хрен знает → хз, скоро вернусь → СВ). 

 

3.2 Rodová príslušnosť abreviatúr 

Iniciálové abreviatúry v slovenčine „majú výraznú tendenciu radiť sa k neutrám“ (Gavurová, 

2013, s. 131). Za najdôležitejší faktor považuje M. Gavurová to, že názvy grafém a samotné grafémy 

sa radia k neutrám pri slabičnej i hláskovej výslovnosti (ibid.): to vé i vә, napr. Medzinárodný olym-

pijský výbor – m. → MOV – n. 

Iniciálové abreviatúry v ruštine „sú rovnakého rodu, ako je aj jadrové slovo zodpovedajúceho pl-

ného pomenovania“ (Švedovová, 1980, s. 255, vl. preklad autorky práce
2
), napr. ВБ (Всемирный 

банк – Svetová banka) – m. 

Iniciálové skratkové slová sa v slovenčine „správajú ako abreviačne nemotivované lexémy (...). 

Ukazovateľom rodovej príslušnosti uvedených druhov skratiek sa tak relatívne jednoznačne stávajú 

ich koncové grafémy, ktoré plnia rovnakú funkciu ako derivačné, prípadne relačné morfémy abre-

viačne nemotivovaných lexém. Na menný rod (nadradeného substantíva) motivantu sa preto pri ini-

ciálových skratkových slovách prihliada zriedka: Slovenská agentúra (f.) cestovného ruchu → SATUR 

(m.)“ (Gavurová, 2013, s. 133). 

Iniciálové skratkové slová nesklonné v ruštine „sú (...) rovnakého rodu, ako je jadrové slovo zod-

povedajúceho plného pomenovania“ (Švedovová, 1980, s. 255), napr. ГАСК (Госудаственная 

академия славянской культуры – Štátna akadémia slovanskej kultúry) – f. „V hovorovej reči je 

prípustný aj stredný rod: наш НИИ – наше НИИ“ (ibid.). Iniciálové skratkové slová sklonné sa radia 

buď k slovám mužského rodu 1. skloňovacieho typu
3
 (вуз, НЭП), alebo k nesklonným slovám (ГЭС) 

rovnakého rodu, ako je jadrové slovo zodpovedajúceho plného pomenovania (ibid.), napr. ГЭС 

(гидроэлектрическя станция – hydroelektráreň, vodná elektráreň) – f. Niekedy dochádza aj 

k prípadom, keď má abreviatúra iný rod ako jej abreviačný motivant, napr. МИД – m. vs. 

Министесртво (n.) иностранных дел (Ministerstvo zahraničných vecí). 

Skratkové slová v slovenčine „majú viaceré formálne parametre abreviačne nemotivovaných le-

xém, ich slovnodruhová príslušnosť je zvyčajne ľahko identifikovateľná a determinovateľná na zákla-

de ich formálneho zakončenia, bez ohľadu na rodovú príslušnosť ich AMn: pevný podpaľač (m.) → 

Pepo (n.)“ (Gavurová, 2013, s. 134). 

Skratkové slová v ruštine „sú (...) rovnakého rodu, ako je aj jadrové slovo zodpovedajúceho plného 

pomenovania“ (Švedovová, 1980, s. 255), napr. сельпo (сельское потребительское общество – 

poľnohospodárske spotrebiteľské družstvo) – n. Skratkové slová utvorené z počiatočnej časti slova 

(slov) a celého slova „si zachovávajú rodovú charakteristiku nosného slova“ (ibid.), napr. теракт 

(террористический акт – teroristický útok) – m. Skratkové slová utvorené spojením začiatku prvého 

slova so začiatkom a koncom druhého alebo iba s koncom druhého slova abreviačného motivantu „si 

zachovávajú rodovú charakteristiku posledného skráteného slova“ (ibid.), napr. военкомат (военный 

                                                      
2
 Ak nie je uvedené inak, všetky citáty z ruských bibliografických zdrojov preložila autorka. 

3
 „K 1. skloňovaciemu typu patria podstatné mená mužského rodu s nulovou koncovkou v nominatíve jednotného 

čísla okrem slova путь (стол, конь, гений, сарай, багаж, плащ, карандаш, кирпич) a podstatné mená stredného 

rodu zakončené na -o, -e v tom istom páde (село, поле, ружье)“ (Rozentaľ, 2012, s. 187 – 188). 



SEKCIA PREKLADATEĽSTVA A TLMOČNÍCTVA 

 

387 

комиссариат – vojenský komisariát) – m. Skratkové slová utvorené z počiatočnej časti slova 

a pádových foriem substantíva „si zachovávajú rodovú charakteristiku prvého skráteného slova“ 

(ibid.), napr. комроты (командир роты – veliteľ roty) – m., комфлота (командующий4 флотом – 

veliteľ flotily) – m. 

Skrátené slová v ruštine si môžu zachovať rod abreviačného motivantu, napr. персонаж – m. → 

перс – m., alebo zmenia svoj rod, ako je to v prípade детоксикация – f.  → детокс – m. 

 
3.3 Kategória čísla 

V tejto časti sa zameriame najmä na vyjadrenie plurálu skratiek. 

Grafické skratky v ruštine vyjadrujú plurálový charakter svojho abreviačného motivantu dupliká-

ciou grafémy/grafém, napr.: т. (том) – тт. (тома). Pre slovenčinu nie je charakteristické, aby vyjad-

rovala svoj plurálový charakter duplikáciou grafém. 

Graficko-fónické skratky využívajú niekoľko spôsobov, ako vyjadriť svoj plurálový charakter. 

M. Gavurová pre slovenské skratky uvádza tieto: 

„1. ponechanie skratky ako indeklinábile, pričom kategória čísla je vyjadrená len implicitne v kon-

texte, napr.: Jednoduchý spôsob ako si rozviesť váš internet po byte medzi viacerými PC alebo NTB; 

príjem a volanie z oboch SIM;  

2. plurálová forma substantíva, ktoré so skratkou vytvára abreviačnú syntagmu, napr. podpora 2 

SIM kariet;  

3. plurálová forma štylisticky príznakovej podoby skratky: SIM → SIMka → SIMky;  

4. plurálová morféma podľa rodového zaradenia skratky: ADOS → ADOS-y (viac informácií 

o tom, čo sú ADOS-y), pričom tento spôsob môže alternovať so singulárovým tvarom indeklinábile 

(ADOS vypĺňajú biele miesta a stále bojujú s nedostatkom financií)“ (Gavurová, 2013, s. 138). 

Pre ruštinu sú typické tieto spôsoby: 

1. všetky nesklonné typy abreviatúr vyjadrujú svoj plurálový charakter v kontexte, napr. 

многомодульными ОС (oрбитальные станции) являются «Мир» и МКС; 

2. všetky abreviatúry, ktoré sa skloňujú, sú schopné v pádových zakončeniach vyjadriť aj množné 

číslo, napr. теракты в московском метро; информация по взяткам в военкоматах. 

3. plurálová forma štylisticky príznakovej podoby skratky: SIM → СИМ → симка → симки. Ana-

lyzovaná abreviatúra sa najskôr transliterovala (SIM → СИМ) a až potom k nej boli pripojené kon-

covky (СИМ → симка → симки). 

4. plurálová morféma podľa rodového zaradenia skratky: МИД → МИДы (МИДы многих 

государств осудили теракты), tento spôsob môže alternovať so singulárovým tvarom indeklinábile 

(МИД Китая и Вьетнама осудили теракты). V ruštine je alternácia in/deklinability abreviatúr pod-

mienená registrovým použitím. V oficiálnych registroch sú skratky nesklonné, v hovorových 

a publicistických registroch sa skratky skloňujú. 

 

3.4 Deklinácia ruských skratiek 

Iniciálové abreviatúry so slabičnou výslovnosťou „patria k nesklonným substantívam“ (Švedo-

vová, 1980, s. 255), napr. OС (орбитальная станция – orbitálna stanica). 

Iniciálové skratkové slová so základom na spoluhlásku 1. môžu  byť  nesklonné (ibid.), napr. 

ГАСK (Госудаственная академия славянской культуры – Štátna akadémia slovanskej kultúry); 2. 

alebo sa radia k slovám mužského rodu 1. skloňovacieho typu (вуз, НЭП), 3. najčastejšie sa však obe 

uvedené gramatické charakteristiky ukazujú ako variantné (ibid.), napr. артист МХАТ – артист 

МХАТа. Táto variantnosť je podmienená aj registrovým použitím. V oficiálnych registroch sú skratky 

nesklonné, v hovorových a publicistických registroch sa skratky skloňujú. 

Skratkové slová so základom na spoluhlásku 1. môžu  byť  nesklonné (ibid.), napr. ГОСТ 

(Государственный стандарт – štátna norma);  2. alebo sa radia k slovám mužského rodu 1. skloňo-

vacieho typu (ibid.), napr. главк (главный комитет – hlavný výbor). Skratkové slová z počiatočnej 

časti slova (slov) a celého slova „si zachovávajú skloňovací typ nosného slova“ (ibid.), napr. 

дипмиссия (дипломатическая миссия – diplomatická misia). Skratkové slová utvorené spojením 

                                                      
4
 Lexéma vznikla substantivizáciou slovesného príčastia. 
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začiatku prvého slova so začiatkom a koncom druhého alebo iba s koncom druhého patria k takému 

typu skloňovania, k akému patrí posledné skrátené slovo (ibid.), napr. военкомат (военный 

комиссариат – vojenský komisariát). Skratkové slová utvorené z počiatočnej časti slova a pádových 

foriem substantíva „sú nesklonné“ (ibid.), napr. комфлота (командующий флотом – veliteľ flotily). 

Skrátené slová sa skloňujú podľa toho, akého sú rodu a ako sú zakončené, napr. slovo детокс (de-

tox/detoxikácia) je mužského rodu a zakončené na tvrdú spoluhlásku, preto bude patriť k 1. skloňova-

ciemu typu substantív (tzv. mužsko-stredné skloňovanie). 

 

4 Relačnosť syntaktickej a abreviačnej motivácie v komparácii ruština – slovenčina 

Na kooperáciu syntaktickej a abreviačnej motivácie poukážeme prostredníctvom nasledujúcich as-

pektov: 1. abreviačná univerbizácia; 2. kongruencia skratky v predikatívnej a atributívnej syntagme; 

3. syntaktické funkcie skratiek; 4. skratka ako súčasť abreviačnej syntagmy (Gavurová, 2013, s. 164). 

V našom príspevku sa budeme podrobnejšie venovať syntaktickým funkciám skratiek a skratke ako 

súčasti abreviačnej syntagmy. 

 

4.1 Syntaktické funkcie skratiek 

„Keďže väčšina skratiek má slovnodruhovú príslušnosť k substantívam, skratky stoja vo funkcii 

tých vetných členov, ktoré môžu byť substantívami vyjadrené: hlavných vetných členov – subjektu 

(AIDS je autoimunitné ochorenie.) a mennej časti predikátu (Janko je PN.), i vedľajších vetných čle-

nov – objektu (Dnes už tbc možno liečiť.)“ (Gavurová, 2013, s. 168), adverbiále (Vstúpiť do NATO 

bude ťažká úloha.), zriedka komplementu a apozície. 

Identickú situáciu pozorujeme aj v ruštine – väčšina skratiek patrí k substantívam, stoja vo funkcii 

vetných členov, ktoré sú substantívami vyjadrené. Skratka v pozícii: 

 subjektu: MИД пока не отреагировал на ситуацию. БЦБК будет закрыт. Турпоездка на 

войну?;
5
 

mennej časti predikátu: Иван Иванович – наш завуч;  

objektu: Cчетная палата обвиняет Минобрнауки в срыве экспорта образования;
6
 

nezhodného atribútu: Сайты НАТО подверглись мощной хакерской атаке;
7
  

adverbiále: Басист 3 Doors Down арестован за ДТП со смертельным исходом.
8
 

 

4.2 Skratka ako súčasť abreviačnej syntagmy 

„Vstupom skratky do syntagmatického reťazca dochádza k vytváraniu špecifického typu synta-

giem s vyššou mierou vzájomnej prepojenosti a ustálenosti“ (Gavurová, 2013, s.170). Rozlišujeme 

tieto typy syntagiem: tautologické syntagmy, abreviačné viacslovné pomenovania, semitautologické 

syntagmy, explikatívne syntagmy. 

Tautoligcká syntagma je spojenie skratky a nadradeného substantíva jej abreviačného motivantu, 

napr. SMS správa, PIN číslo/číslo PIN (Gavurová, 2013, s. 170). Zvyčajne tento typ syntagmy nazna-

čuje aj sémantiku samotnej abreviatúry, napr. syntagma SMS správa vzniklo z anglického motivantu 

Short Message Service, v ktorom je dominantným slovom Service (služba), no v slovenskom jazyko-

vom prostredí sa za dominantu zvolila lexéma message (správa). Tautologické syntagmy sa využívajú 

aj ako prostriedok lepšej zapojiteľnosti nesklonných skratiek do vety (o dohode NAFTA), alebo 

v identifikačnej a terminologickej funkcii (protiblokovací sytém ABS). V ruštine sa stretávame s tau-

tologickými syntagmami, napr. система ABS, соглашение НАФТА, alebo s kompozitami
9
, napr. 

СМС-сообщение. Pri preberaní pôvodne ruských skratiek do slovenčiny často vznikajú tautologické 

syntagmy, nadradené substantívum abreviačného motivantu tu plní explikatívnu funkciu, napr. agen-

                                                      
5
 Zdroj: http://news.turizm.ru/uk/40290.html (8. 4. 2013). 

6
 Zdroj: http://izvestia.ru/news/550100#ixzz2T78DOCHt (12. 5. 2013). 

7
 Zdroj: http://ria.ru/defense_safety/20140316/999662675.html (16. 3. 2014). 

8
 Zdroj: http://www.metronews.ru/novosti/basist-3-doors-down-arestovan-za-dtp-so-smertel-nym-ishodom/Tpomdu 

---h5FJLbRWdERXo/ (21. 4. 2013). 
9
 „SMS/sms – skratka sa používa samostatne, alebo ako súčasť zložených slov“ (Baranovová, 2009, s. 278). 
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túra RIA Novosti (z rus. РИА «Новости» – Российское информационное агентство («Новости») – 

Ruská informačná agentúra Novosti). 

Abreviačné viacslovné pomenovania sú „viacslovné pomenovania s prvkami abreviácie 

a skladania slov, napr. komplementárna DNA, mediátorová RNA..., kde skratka reprezentuje rodový 

termín“ (Bujalková, 1992, s. 334 cit. podľa Gavurová, 2013, s. 174). Takéto syntagmy majú termino-

logický charakter, zároveň však aj ekonomizujú prejav, napr.: VŠ študent, VŠ vzdelanie, USB kľúč, 

USB port, SMS roaming, IT špecialista, GSM sieť (Gavurová, 2013, s. 175). V ruštine sa znova stretá-

vame s kompozitami ako ekvivalentmi takýchto pomenovaní (USB-кабель, USB-накопитель, СМС- 

-роуминг, СМС-переписка, ИТ-специалист). 

Semitautologické syntagmy stoja na rozhraní medzi tautologickými syntagmami a abreviačnými 

viacslovnými pomenovaniami. Typickým zástupcom je syntagma PIN kód. (Gavurová, 2013, s.178). 

V ruštine sa opäť potvrdzuje tendencia k uplatneniu kompozície, napr. ПИН-код/ Пин-код/ PIN-код. 

Explikatívne syntagmy „vznikajú spojením skratky a vysvetľujúceho substantíva, ktorým sa stáva 

tzv. „všeobecné slovo“ (...), napr. platforma GPRS (General Packet Radio Service – Všeobecný balí-

ček rádiovej služby. Od abreviačných viacslovných pomenovaní sa explikatívne syntagmy líšia cha-

rakterom lexémy, ktorá sprevádza skratku. V abreviačnom viacslovnom pomenovaní abreviačne ne-

motivovaná lexéma prináša novú sému: napr. Rada AOSS je výkonným orgánom spisovateľskej orga-

nizácie AOSS (Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska); je to lexéma, ktorá sa vzťahuje k inému 

denotátu, aký pomenúva samotná skratka AOSS. Rada AOSS a AOSS označujú dva odlišné denotáty. 

Naproti tomu v explikatívnej syntagme technológia WAP vysvetľujúce substantívum technológia 

neobohacuje skratku o nový význam“ (Gavurová, 2013, s. 179-180). V ruštine sa taktiež stretávame 

s explikatívnymi syntagmami, napr. технология WAP (Технология WAP позволяет открывать 

интернет-сайты прямо на экране своего телефона
10

.  – Technológia WAP umožňuje otvárať inter-

netové stránky priamo na obrazovke vášho telefónu.). 

 

5 Relačnosť interlingválnej a abreviačnej motivácie v komparácii ruština – slovenčina 

„Interlingválne a abreviačne motivované sú prevzaté skratky. So stúpajúcou internacionalizáciou 

v slovenčine významne narastá aj počet interlingválnych skratiek.“ (Ološtiak, 2011, s. 256). Narasta-

nie interlingválnych skratiek je jav prítomný aj v ruštine, čo dokumentuje aj lexikografické spracova-

nie tejto problematiky – L. A. Baranovová zostavila Slovník skratiek  cudzieho pôvodu. V tejto časti 

sa zameriame najmä na to, aké existujú spôsoby preberania abreviatúr. 

Pre slovenčinu platí, ako uvádza M. Gavurová (2013, s. 235), že „pri preberaní cudzích lexém ale-

bo spojení, ktoré majú súčasne abreviačné pendanty, môže nastať dvojaká situácia:  

A) s prevzatým AMn sa preberie aj jeho skratka a tá sa ďalej používa najmä so slovenským ekvi-

valentom AMn, ktorý môže alternovať s pôvodným AMn;  

B) namiesto prevzatého AMn sa vytvára jeho domáci ekvivalent a jeho skratka.“ 

Napríklad: 

Typ A: North Atlantic Treaty Organization → NATO → NATO (Severoatlantická aliancia, Alian-

cia, North Atlantic Treaty Organization) (op. cit., s. 236). 

Typ B: United Nations (UN) → Organizácia spojených národov (OSN) (op. cit., s. 238).  

V ruštine je situácia trochu komplikovanejšia. Je to najmä preto, že väčšina skratiek sa preberá 

z germánskych jazykov, ktoré majú odlišnú grafickú sústavu ako ruština (latinka vs. cyrilika). Aj 

z tohto dôvodu L. A. Baranovová vyčleňuje viacero spôsobov preberania a tvorenia skratiek 

v súčasnej ruštine: kalkovanie, transliterácia, transkripcia, ponechanie skratky v pôvodnej forme.  

Kalkovanie je doslovný preklad slova, slovného spojenia, frazeologizmov. Kalkovanie ako spôsob 

preberania skratiek má isté osobitosti. „Kalkovaniu nepodlieha samotná abreviatúra, ale (...) jej pô-

vodné plné pomenovanie“ (Baranovová, 2010, s. 8). Kalkované abreviatúry si môžu zachovať poradie 

skrátených slov vo východiskovom aj cieľovom jazyku, napr: МВФ (Междынародный валютный 

фонд) = IMF (International Monetary Fund) = MMF (Medzinárodný menový fond); alebo poradie 

                                                      
10

 Zdroj: http://search.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize 

=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F2%E5%F5%ED%EE%

EB%EE%E3%E8%FF%20WAP&docid=26805 (14. 3. 2014). 
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písmen/slov abreviačného motivantu je rôzne, napr. НДС (налог на добавленную стоимость) – VAT 

(Value Added Tax) – DPH (daň s pridanej hodnoty). „Kalkované abreviatúry sa môžu od originálu 

líšiť nielen poradím, ale aj rôznym množstvom písmen, ktoré ich tvoria“ (ibid.), napr. МАГАТЭ 

(Междуынародное агенство по атомной энергии) – z angl. IAEA (International Atomic Energy 

Agency). 

Transliterácia je spôsob preberania cudzích slov, „pri ktorom nastáva prevod grafickými pro-

striedkami preberajúceho jazyka nie zvukov, ale písmen, ktoré tvoria preberané slovo“ (op. cit., s. 13). 

Transliterované môžu byť skratky iniciálového typu: АСЕАН (Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии) z angl. ASEAN (Аssociation of South-East Nations); skratkové slová: Интерпол 

(Международная полиция уголовной полиции) z angl. Interpol (International Criminal Police). 

L. A. Baranovová dodáva, že transliteráciou prešli aj niektoré ruské skratky do iných jazykov, napr. 

gulag, agitprop (op. cit., s. 12). 

Transkripcia je spôsob preberania cudzích slov, „pri ktorom nenastáva prevod grafickými pro-

striedkami preberajúceho jazyka písmen, ale zvukov preberaného slova.“ (ibid.). Transkribované mô-

žu byť iniciálové skratky, iniciálové skratkové slová i skratkové slová, napr. Би-би-си z angl. BBC 

(British Broadcasting Corporation), диджей z angl. DJ (Disc Jockey). 

Abreviatúry v pôvodnej forme (v latinke) „odrážajú procesy rozšírenia a prehĺbenia medzinárod-

ných vzťahov, internacionalizácie vedy, globalizácie“ (Baranovová, 2009, s. 3). Patria sem skratky, 

napr. CD, DVD, GSM, GPRS. Mnoho skratiek sa však píše dvojako – v cyrilike aj latinke, napr. 

ПИН/PIN, СМС/SMS, ВИП/VIP. Skratky, ktoré sa po prebratí do ruštiny píšu v latinke, sa vyslovujú 

citátovo, teda: CD [си-ди], DVD [ди-ви-ди], GSM [джи-эс-эм], GPRS [джи-пи-ар-эс]. Skratky 

s dvojakým úzom písania 1. sa vyslovujú citátovo: ПИН/PIN [пин], СМС/SMS [эс-эм-эс], 2. alebo je 

prípustná aj dvojaká, variantná výslovnosť: ВИП/VIP [ви-ай-пи/вип]. 

 

Záver 

Abreviácia je spôsob tvorby nových lexém, ktorého výsledkom sú abreviatúry (skratka) a 

v komunikátoch plnia funkciu jazykovej ekonómie. V súčasnej ruštine je tento spôsob tvorby lexém 
veľmi frekventovaný a stretávame sa s ním najmä v publicistických textoch. 

Analýza prieniku fónickej a abreviačnej motivácie ukázala, že grafické skratky sa primárne 

v oboch porovnávaných jazykoch ústne nerealizujú. Domáce graficko-fónické skratky sa vyslovujú 

štyrmi rôznymi spôsobmi: hláskovo, slabične, splývavo, kombinovanou výslovnosťou. Všetky štyri 

výslovnostné typy sú platné pre slovenčinu aj ruštinu. 

Na úrovni morfologickej motivácie sme dokázali, že abreviatúram možno určiť slovný druh,  jed-

notlivé gramatické kategórie (menný rod, číslo), spôsob ich deklinácie, príp. ich nesklonnosť. 

V slovenčine aj ruštine sa všetky tieto gramatické kategórie realizujú. Pri ruských skratkách pozoru-

jeme veľkú diferencovanosť ich deklinačnej a rodovej príslušnosti. Platí, že iniciálové skratky 

a iniciálové skratkové slová sú rovnakého rodu ako jadrové slovo abreviačného motivantu. Niektoré 

iniciálové skratkové slová môžu mať aj niekoľko variantov rodu alebo sú iného rodu, ako je abreviač-

ný motivant, takáto situácia nastáva najmä v hovorovej reči. Skratkové slová sú takého rodu, akého je 

1. jadrové slovo abreviačného motivantu, 2. posledné skrátené slovo, 3. prvé skrátené slovo. Skrátené 

slová si zachovávajú rod abreviačného motivantu, alebo sú iného rodu. Ruské skraty môžu byť: 1. 

nesklonné  (iniciálové abreviatúry, niektoré iniciálové skratkové slová, niektoré skratkové slová), 2. 

sklonné (iniciálové skratkové slová, skratkové slová, skrátené slová), patria k 1. skloňovaciemu typu 

(iniciálové skratkové slová, niektoré skrátené slová, skrátené slová) alebo k inému typu skloňovania 

v závislosti od spôsobu utvorenia skratky a spôsobu zakončenia. 

Pri opise prieniku syntaktickej a abreviačnej motivácie sme sa venovali dvom oblastiam: syntak-

tickým funkciám skratiek, skratky ako súčasť abreviačných syntagiem. V slovenčine aj v ruštine 

skratky stoja vo funkcii vetných členov, ktoré môžu byť vyjadrené substantívami. Skratky 

v slovenčine aj ruštine môžu vytvárať tautologické, semitautologické, explikatívne syntagmy a abre-

viačné viacslovné pomenovania. 

Pri deskripcii prieniku abreviačnej a interlingválnej motivácie sme sa sústredili najmä na spôsoby 

preberania skratiek. Skratky sa do slovenčiny preberajú dvojako: 1. s abreviačným motivantom sa 

preberá aj skratka, ktorá sa ďalej používa so slovenským ekvivalentom, 2. namiesto pôvodného moti-
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vantu sa vytvára domáci ekvivalent a jeho skratka. Skratky sa do ruštiny preberajú kalkovaním, trans-

literáciou, transkripciou alebo ostávajú v latinke a vyslovujú sa citátovo. 
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