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Jazyková ekonómia 

O tom, že moderný človek bojuje s nedostatkom času aj tak, že hľadá možnosti, ako ekonomizovať 

proces dorozumievania a je citlivý na dĺžku času venovanú nevyhnutnej rečovej komunikácii, píše 

J. Mistrík už v roku 1983 (s. 19). V súčasnej uponáhľanej dobe je tento jav ešte o čosi vypuklejší: 

svedčí o tom (okrem iného) aj nárast počtu univerbátov v bežných prehovoroch
2
, ktoré sa obyčajne 

vnímajú ako prostriedky ekonomizácie prejavu (porov. napr. Horalík, 1967; Jedlička, 1978; Bosák, 

1984; DSZ, 1989; Čermák, 1990; Furdík, 2004; Svobodová, 2006; Ološtiak, 2011 a i.). Jazyková eko-

nómia sa chápe ako snaha hovoriaceho o stručné, ale jednoznačné pomenovanie (Klincková, 1990, s. 

332), ako úspora času a úsilia produktora i percipienta za súčasného zachovania zrozumiteľnosti textu 

(Slančová, 1994, s. 88), ale tento pojem môže okrem rôznych skracovaní (medzi ktoré patrí aj univer-

bizácia) zahŕňať aj spravidelňovanie a rozličné iné javy (Dolník, 2000, s. 72).  

 

Univerbizácia 

Univerbizáciu považujeme na základe teórie lexikálnej motivácie (porov. Furdík, 2008; Ološtiak, 

2011) za stratu syntaktickej motivácie (ktorou sa vyznačujú viacslovné pomenovania), teda za syntak-

tickú demotiváciu. Určujúcim rysom z hľadiska vzniku univerbizácie je existencia synonymného 

viacslovného pomenovania (Jedlička, 1978, s. 170), pričom medzi „univerbizačným motivantom a 

motivátom sa realizuje formálno-významovo-štylistický vzťah“ (Ološtiak – Ivanová, 2013, s. 141). 

Podstata univerbizácie „spočíva v dvojjedinom procese – „stratu syntaktickej motivácie sprevádza 

nadobudnutie, aktivizácia iného motivačného typu“ (Ološtiak, 2011, s. 137 – 138). Práve na základe 

aktivizácie ďalšieho motivačného typu sa potom odlišujú viaceré druhy univerbizácie. 

Príčiny univerbizácie sú rôzne: A. V. Isačenko (1958, s. 146) tento proces opisuje ako dôsledok 

dialektiky vývoja, pričom sa likviduje rozpor medzi dvojčlennou formou a jednotným významom 

motivujúceho viacslovného pomenovania v prospech obsahu, pretože jednotný obsah si žiada ucelenú, 

nerozčlenenú formu. M. Helcl (1963, s. 31) vidí výhody univerbátov aj v ich operatívnosti, keďže od 

nich možno tvoriť odvodené slová a jednoduchšie ich zapájať do vety ako viacslovné pomenovania. 

M. Ivanová-Šalingová (1963, s. 25) v slovenskej jazykovede prvýkrát píše o ekonomických dôvodoch 

univerbizácie.  

                                                      
1
 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0342-11. 

2
 Porov. charakter mnohých neologických lexém, o ktorých sa píše v Kultúre slova v rubrike Z nových výrazov od 

roku 1996.  
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V tomto príspevku sa budeme zaoberať najmä jedným typom univerbizácie – slovotvornou uni-

verbizáciou, pri ktorej sa jeden komponent motivujúceho (ustáleného, lexikalizovaného) viacslovného 

pomenovania nahrádza slovotvorným formantom (porov. Ološtiak, 2011, s. 60) alebo sa oba 

komponenty spájajú do jednej lexémy. Produkt tohto procesu – slovotvorný univerbát – si zachováva 

onomaziologickú explicitnosť viacslovného motivantu, patrí do rovnakého slovného druhu 

a onomaziologickej kategórie ako motivujúci viacslovný celok a vstupuje s motivujúcim viacslovným 

pomenovaním do synonymického vzťahu, pričom sa od neho väčšinou líši štylisticky a pragmaticky. 

Slovotvorný univerbát je sekundárnym pomenovaním. Nemá pomenúvať novú entitu v jazyku, 

pretože táto entita už svoje pomenovanie má. Toto pomenovanie je však z hľadiska ekonómie 

vyjadrovania nevyhovujúce, preto používatelia v určitých komunikačných situáciách (napr. bežná 

komunikácia v rôznych sociálnych alebo profesiou zjednotených skupinách atď.) preferujú jeho 

jednoslovný náprotivok. 

 

Jazyková ekonómia a univerbáty 

Opisované dva fenomény – jazyková ekonómia a univerbizácia – sa dostávajú do vzájomného 

vzťahu na niekoľkých úrovniach.  

Prvá úroveň sa týka univerbizácie všeobecne – univerbizácia je vlastne vždy redukciou 

viacslovného pomenovania (Sokolová – Ivanová, 2006), v procese univerbizácie dochádza 

k transformácii nákladnejšieho viacslovného pomenovania na ekonomickejší jednoslovný výraz – 

uprednostnením univerbátu pred viacslovným pomenovaním ušetrí hovoriaci v priemere takmer 2,5 

slabiky
3
. Jazyková ekonómia sa týka všetkých typov univerbátov

4
: 

– Pri morfologickej univerbizácii
5
 sa na ekonómii podieľa morfologická motivácia, pretože jedna 

forma vyjadruje viaceré kategoriálne významy viazané na rôzne slovné druhy. 

– Pri sémantickej univerbizácii sa na ekonómii podieľa sémantická motivácia, pretože jedna forma 

vyjadruje viaceré lexikálne významy, z toho jeden univerbizačný. 

– Pri abreviačnej univerbizácii sa na ekonómii podieľa abreviačná motivácia, pretože nákladná 

forma viacslovného pomenovania sa redukuje na minimum. 

– Pri slovotvornej univerbizácii sa na ekonómii podieľa slovotvorná motivácia, pretože nákladná 

forma viacslovného pomenovania sa redukuje do syntetickej lexémy pomocou slovotvorných pro-

striedkov. 

Druhá úroveň vzťahu jazykovej ekonómie a univerbizácie sa prejavuje ako homonymia, resp. po-

lysémia univerbátov a neuniverbátov, resp. univerbátov navzájom. L. Horalík (1967, s. 141) si všíma 

kumuláciu hospodárnosti pri spojení univerbizácie a homonymie, čím vzniká nová kvalita jazykovej 

ekonómie. Táto úroveň sa týka predovšetkým slovotvornej univerbizácie, v menšej miere však aj 

ostatných typov. Pri derivačnej univerbizácii vďaka homonymii produktívnych sufixov (napr. -ka) 

výsledný univerbát často vstupuje do homonymického vzťahu s už existujúcou lexémou (napr. gene-

rálka
1
 = generálna skúška; generálka

2
 = generál – žena). V takýchto prípadoch nielen že vzniká syn-

tetické pomenovanie z analytického, ale novovzniknutá lexéma ani „nepotrebuje novú formu“ – vy-

stačí si s už existujúcou – počet formálnych jednotiek v jazyku nenarastá. 

Do tretej úrovne vzťahu ekonómie a univerbizácie vstupuje len slovotvorná univerbizácia, pretože 

okrem vlastných slovotvorných prostriedkov sa na hospodárnosti výrazu podieľajú aj sprievodné slo-

votvorné javy – alternácie, redukcie/trunkácie a infixácie. V inom príspevku (porov. Palková, 2014) 

dokazujeme, že samotné sprievodné javy prispievajú k skracovaniu času vyslovenia lexémy buď skra-

covaním vokálov (čo potvrdzuje prevládajúci inverzný typ alternácií korelovaných vokálov, t. j. skra-

covanie vokálov v univerbátoch) alebo neexistenciou asymetrického zvyšovania počtu segmentov (t. 

                                                      
3
 Tento údaj pochádza zo spracovania 615 slovotvorných univerbátov. 

4
 Typy univerbátov porov. Ološtiak (2011, s. 138). 

5
 Pomenovanie tohto univerbizačného typu v doterajšej literatúre nie je jednotné: niektorí autori tento typ po-

menúvajú ako univerbizáciu substantivizáciou (porov. napr. Kučerová, 1973), iní ako univerbizáciu elipsou, resp. 

eliptickú univerbizáciu (porov. napr. Furdík, 2004; Ološtiak, 2011). V zhode s teóriou lexikálnej motivácie 

a s terminologickým označením ostatných univerbizačných typov podľa aktivizujúceho sa motivačného typu budeme 

v tejto práci pre tento typ používať označenie morfologická univerbizácia. 
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j. neexistenciou infigovania bez sprievodnej trunkácie, resp. redukcie), čo umožňuje systemizovať
6
 

sémantické skupiny univerbátov aj bez ohrozenia ich ekonomizačnej funkcie. Výrazný podiel na eko-

nomizácii výrazu majú však aj trunkačné, resp. redukčné procesy, ktoré sa prejavujú ako odstraňova-

nie segmentov (resp. ich častí), ktoré nie sú nevyhnutné na pochopenie lexikálneho významu slova. 

Práve trunkačné a redukčné procesy pri slovotvornej univerbizácii sú predmetom skúmania v tomto 

príspevku. 

Cieľom príspevku je porovnať trunkačné a redukčné javy pri slovotvorných univerbátoch 

a klasických slovotvorne motivovaných slovách
7
 a na základe rozdielov v realizácii týchto javov ná-

sledne vymedziť slovotvorné univerbáty ako špecifickú skupinu v rámci slovotvorne motivovaných 

slov. Predpokladáme, že k trunkačným a redukčným procesom pri univerbizácii dochádza vo väčšej 

miere a iným spôsobom ako pri klasickej slovotvorbe – malo by sa tak diať v dôsledku samotnej mo-

tivácie utvorenia univerbátu – snahy o ekonómiu, ktorá je umocňovaná aj charakterom sprievodných 

javov. 

 

Materiál a metódy 

Pri komparácii trunkačných a redukčných procesov pri slovotvorných univerbátoch a klasických 

slovotvorne motivovaných slovách sme pracovali s dvoma výskumnými vzorkami. Prvú vzorku tvori-

lo 615 slovotvorných univerbátov (ďalej len SltvUt), ktoré pochádzajú z dvoch základných zdrojov: 

prvým zdrojom boli vyexcerpované viacslovné pomenovania a ich univerbáty, ktoré zhromažďujeme 

v súvislosti s prácou na grantovom projekte Slovník viacslovných pomenovaní (lexikografický, lexi-

kologický a komparatívny výskum). Druhým zdrojom bola empíria – mnohé univerbáty sme zachytili 

v bežnej komunikácii alebo v médiách. Niektoré univerbáty zachytené v reči nie sú podložené výsky-

tom v SNK (mnohé sú internou súčasťou slovnej zásoby jednotlivých profesií a boli zachytené náho-

dou, napr. dodák ← dodací list, micelárka ← micelárna voda, daňák ← daňový úrad atď.), ich prí-

slušnosť ku konkrétnym prehovorom podporujú početné tézy o hovorovom charaktere univerbátov 

(porov. napr. Bosák, 1984), resp. o ich príslušnosti k slangom (porov. Sedláčková, 2012) 

a profesionalizmom (porov. Klincková, 1990). 

Druhú vzorku tvorilo 615 tzv. klasických slovotvorne motivovaných slov (ďalej len KSMS) zo 

Slovníka koreňových morfém slovenčiny
8
. Aby sme sa vyhli porovnávaniu neporovnateľného, 

inventár slovotvorne motivovaných slov sme obmedzili na deadjektívne substantíva (pretože takýto 

charakter má absolútna väčšina SltvUt) so substantívnou formou (t. j. odstránili sme slová typu 

poistné). Keďže SltvUt patria do mutačného typu onomaziologickej kategórie, odstránili sme tiež 

početnú skupinu transpozičných abstrákt so sufixmi -osť a -ita
9
,  deadjektívne substantíva so sufixmi -

stvo a -tvo sme vo vzorke ponechali, pretože v mnohých prípadoch majú okrem transpozičného aj 

mutačný význam (napr. biskupstvo, cisárstvo, kníhkupectvo a i.). 

K jednotlivým SltvUt a KSMS sme v programe MS Excel vypisovali tieto parametre: derivačnú, 

resp. formovú morfému motivujúceho slova; slovotvorný spôsob a postup, slovotvorný formant; 

konkrétny segment (segmenty), ktorý pri porovnávaní motivantu (motivantov) a motivátu v motiváte 

chýba, typ skrátenia (trunkácia alebo redukcia), status a počet redukovaných segmentov. Následne 

sme pomocou filtrov odčítavali kvantitatívne údaje na základe jednotlivých parametrov, 

vyhodnocovali a interpretovali ich. 

 

Trunkácia 

„Trunkáciu (z angl. ,truncation’ – odseknutie) možno definovať ako zánik segmentu, ktorý má 

status derivačnej morfémy, resp. minimálne dvoch segmentov v rámci koreňovej morfémy“ (Ivanová, 

                                                      
6
 O systemizačnej funkcii infixov pozri Sokolová (1999, s. 48 – 49). 

7
 Spojenie „klasické slovotvorne motivované slová“ v tomto príspevku používame na označenie slov, ktoré sú 

motivované jednoslovným motivantom, resp. voľnou syntagmou, nie však viacslovným pomenovaním. Ide teda 

o neuniverbáty. 
8
 Pre účely tohto príspevku sme spracovali takmer 36 % rozsahu Slovníka koreňových morfém slovenčiny, naším 

cieľom bolo pracovať s rovnako rozsiahlymi vzorkami. 
9
 Pri dominujúcom domácom sufixe -osť k trunkáciám nedochádza; pri málo frekventovanom cudzom suxife -ita 

sa DM motivujúceho adjektíva trunkuje dôsledne. 
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2004, s. 102), ktorý sa realizuje pod vplyvom derivačnej, gramatickej alebo modifikačnej morfémy. 

Za trunkáciu však budeme považovať aj zánik formových morfém (napr. čap-ov-a:n-é pivo → čap- 

-ák-ø), ktorými sa tvoria neurčité slovesné tvary a ktoré neskôr prechádzajú k adjektívam. Trunkácia 

môže sprevádzať viaceré procesy – na základe toho sa uvažuje o viacerých typoch trunkácie: 

o abreviačnej, morfologickej a derivačnej. V tomto príspevku budeme hovoriť skôr o slovotvornej 

trunkácii, pretože sa ukázalo, že k tomuto procesu nedochádza len pri derivácii, ale aj pri kompozícii. 

Budeme ju teda chápať ako „odseknutie derivačnej morfémy alebo časti koreňovej morfémy pri 

slovotvornom akte“ (Furdík, 2004, s. 51 – 52).  

K. Vužňáková (2006, s. 108) uvádza, že „trunkácia je príznačná pre väčšinu slangových slov“
10

 

a že „pravidelne dochádza k trunkácii univerbizovaných pomenovaní“, pričom táto autorka vyčleňuje 

trunkačno-sufixálny a trunkačno-transflexný postup. Takýto prístup má blízko k Dokulilovmu (1962, 

s. 24) chápaniu trunkácie (desufixácie a deprefixácie) ako samostatného slovotvorného postupu, ktorý 

je inverzný k sufixácii a prefixácii.
11

 V tomto príspevku budeme vychádzať skôr z chápania M. 

Sokolovej (2000, s. 417), ktorá chápe trunkáciu ako istý náprotivok k procesu infixácie. 

Podľa M. Ivanovej (2004, s. 105) sa trunkačné operácie „často realizujú pri jednotkách so 

zastretou slovotvornou motiváciou, prípadne pri demotivovaných jednotkách“. Toto tvrdenie 

vzhľadom na SltvUt neplatí, v tejto skupine slov práve uvedomovaný vzťah medzi univerbizačným 

motivantom a motivátom umožňuje trunkáciu jednej alebo viacerých morfém. Miera demotivácie 

v KSMS zo SKMS je otázna
12

. 

V mnohých prípadoch sa realizuje odseknutie viacerých derivačných morfém, ktoré majú rôzny 

charakter a pôvod: pre potreby tohto príspevku budeme teda ako trunkáciu označovať okrem zániku 

jedného segmentu so statusom derivačnej morfémy (napr. asfalt-/ov/-á cesta
13

 → asfalt-k-a; boh-/at/-ý 

→ boh-áč-ø) aj tieto prípady: 

– zánik dvoch segmentov, pričom jeden segment má charakter derivačnej morfémy a druhý cha-

rakter infixu, t. j. spolu vytvárajú jednu hypermorfému (rod-i:č-/ov:sk/-é združenie → rod-i:č-k-o; 

hero-/ic:k/-ý → hero-izm-us); 

– zánik troch segmentov, pričom jeden segment má charakter derivačnej morfémy a ďalšie charak-

ter viacnásobných infixov, t. j. spolu vytvárajú jednu hypermorfému (lymf-/at:ic:k/-á dren-áž-ø → 

lymf-o-dren-áž-ø; du-al-/ist:ic:k/-ý → du-al-izm-us); 

– zánik jednej derivačnej morfémy a hypermorfémy s jadrovou formovou morfémou, ktorá je vý-

sledkom predchádzajúceho vytvorenia particípia (čap-/ov-a:n/-é pivo → čap-ák-ø; medzi KSMS sa 

takýto prípad neobjavil); 

– zánik jedného demotivovavého, resp. adaptačného afixu bez derivatotvornej funkcie (porov. Iva-

nová, 2006, s. 112) a jednej derivačnej morfémy (dek-/an-sk/-ý termín → dek-áč-ø; ep-/ic-k/-ý → ep-

os-ø); 

– zánik demotivovavého, resp. adaptačného afixu bez derivatotvornej funkcie a hypermorfémy 

s jadrovou formovou morfémou, ktorá je výsledkom predchádzajúceho vytvorenia particípia (de-

natur-/ov-a:n/-ý lieh → de-natur-ák-ø; in-[dis]pon-/ov-a:n/-ý → in-[dis]poz-íc:i-a); 

– zánik demotivovavého, resp. adaptačného afixu bez derivatotvornej funkcie, hypermorfémy 

s jadrovou derivačnou morfémou a ďalšej derivačnej morfémy (pest-/ov-a:teľ-sk/-é práce → pesť-ák-y; 

medzi KSMS sa takýto prípad neobjavil); 

– zánik segmentu, ktorý mal v predchádzajúcich derivačných krokoch status jadrovej derivačnej 

morfémy v rámci hypermorfémy (zároveň sa pôvodný infix prehodnocuje na derivačnú morfému) 

a ďalších dvoch derivačných morfém (zdrav-ot:/n-íc-k/-a škola → zdrav-ot-k-a; medzi KSMS sa taký-

to prípad neobjavil).
14

 

                                                      
10

 Mnoho univerbátov spočiatku možno zaradiť k sociolektizmom, hoci časom môžu svoju príznakovosť strácať 

(porov. Bosák, 1987). 
11

 Napokon autorka sama opisuje trunkáciu len ako sprievodný jav a explicitne ju nepovažuje za osobitný 

slovotvorný postup (porov. Vužňáková, 2006, s. 109). 
12

 Lexikografické príručky celkovo nedokážu zachytiť kontinuitu a škálovitosť jazyka. V lexémach, pri ktorých sú 

v SKMS naznačené motivačné vzťahy, sú demotivačné procesy ťažko vnímateľné. 
13

 Trunkované a redukované segmenty motivantov budeme v tomto príspevku označovať lomkami. 
14

 Zánik viacerých derivačných morfém označuje ako trunkáciu aj K. Vužňáková (2006, s. 109). 
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„Z uvedených výskumov vyplýva, že trunkácia nie je okrajovým javom, ako by sa to mohlo na pr-

vý pohľad zdať, ale v slovenčine veľmi častým a pravidelným prvkom v procese slovotvornej motivá-

cie.“ (Vužňáková, 2006, s. 55). 

Podľa M. Ivanovej a M. Sokolovej (2004) sú príčiny trunkácie nasledovné: 

1. Fonologické – k trunkácii morfém dochádza v dôsledku nekompatibilnosti konsonantov, ktoré 

by bez trunkácie nasledovali hneď po sebe: trunkácia tak pomáha výslovnostnému zjednodušeniu 

slova, resp. pomáha vyhnúť sa kakofónii. 

2. Pragmatické – trunkuje sa kvôli jednoznačnosti, zjednodušeniu alebo expresivite – najčastejšie 

k trunkácii dochádza pri tvorení deminutív, hypokoristík, poetizmov a slangizmov. 

3. Diachrónne – prehodnocujú sa témy -ova:ť a -nú:ť na -ov-a:ť a -n-ú:ť – synchrónne sa ráta 

s trunkáciou DM -ov- a -n- v deverbatívach. 

4. Adaptačné – k trunkácii dochádza kvôli odstráneniu jednofunkčných adaptačných adjektívnych 

a verbálnych morfém. 

5. Dedičné (prevzatá trunkácia) – preberá sa už skrátené slovo, redukuje sa aj celý druhý kompo-

nent prvého kompozitného motivantu. 

6. Technické (faktory dané slovotvorným spracovaním jednotiek) – k trunkácii dochádza 

v dôsledku nezhody medzi postupnosťou pri prevzatí a usporiadaním v hniezde (analogicky podľa 

domácich hniezd). 

7. Trunkácia ako dôsledok (nepravidelného) kalkovania. 

 
Komparácia trunkačných procesov medzi SltvUt a KSMS 

Trunkácia samotnej časti koreňovej morfémy sa medzi SltvUt nepreukázala, v skupine KSMS sa 

takáto trunkácia realizovala v  lexéme červ-en-o-arm-ej:ec-ø (← červ-en-á arm/ád/-a). V skúmaných 

vzorkách išlo najmä o trunkáciu derivačnej morfémy (ďalej DM; príp. jej rôznych realizácií), resp. 

formovej morfémy (ďalej FM). K trunkácii dochádza vo viac ako 61 % SltvUt a viac ako 51 % 

KSMS. Na prvý pohľad tak vidieť, že trunkácia je o niečo charakteristickejšia pre univerbáty. 

V oboch skupinách lexém sa najčastejšie trunkuje jeden samostatný segment, s pribúdaním segmentov 

klesá počet takto trunkovaných lexém (porov. tabuľku č. 1). Trunkácia štyroch samostatných segmen-

tov sa potvrdila len medzi SltvUt. 

 

SltvUt – 61,30 % KSMS – 51,54 % 

Trunkácia 1 segmentu 

82,49 % 

hrom-nič-/n/-á svieca → hrom-nič-k-a 

79,50 % 

ári:j-/sk/-ý → ári:j-ec-ø 

Trunkácia 2 segmentov 

11,94 % 

cest-/ov-n/-ý príkaz → cesť-ák-ø 

18,61 % 

eleg-/ant-n/-ý → eleg-án-ø 

Trunkácia 3 segmentov 

4,77 % 

anim-/ov-a:n/-ý film → anim-ák-ø 

0,19 % 

du-al-/ist:ic:k/-ý → du-al-izm-us 

Trunkácia 4 segmentov 

0,08 % 

klas-/i:fik-ač-n/-ý hárok → klas-ák-ø 

- 

Tabuľka č. 1 Pomer počtu trunkovaných segmentov v SltvUt a KSMS. 

 

Vzhľadom na slovotvorné spôsoby a postupy sa trunkácia v SltvUt a KSMS realizuje tiež rozdiel-

ne (porov. tabuľku č. 2). Kompozícia, ktorá je kvôli nákladnejšej forme (spájanie viacerých radixov) 

menej častá medzi SltvUt, je zase frekventovanejšia medzi KSMS, hoci v pomere k derivácii ide 

v oboch prípadoch o zriedkavejší jav. Vznik SltvUt sa nerealizuje všetkými tými slovotvornými po-

stupmi ako pri KSMS, pri univerbizácii sa napríklad kvôli neekonomickosti nevyužíva konfixácia 

(kombinovaný formant) ani kompozično-sufixálny postup (v rámci kompozície by sufix menil slovný 

druh alebo aspoň onomaziologickú kategóriu motivátu, čo pri univerbizácii nie je prípustné). V rámci 
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derivácie v oboch prípadoch prevláda sufixácia, v rámci kompozície vlastná kompozícia, ktorá je 

z ekonomického hľadiska najvýhodnejšia (žiaden formant navyše). 

 

SltvUt KSMS 

Derivácia 

92,80 % 87,03 % 

sufixácia – 8,80 % sufixácia – 81,01 % 

transflexia – 4,00 % transflexia – 5,40 % 

 konfixácia – 0,63 % 

Kompozícia 

7,20 % 12,97 % 

vlastná kompozícia – 6,93 % vlastná kompozícia – 10,76 % 

kompozično-transflexný p. – 0,27 % kompozično-transflexný p. – 1,27 % 

 kompozično-sifixálny p. – 0,63 % 

Tabuľka č. 2 Pomer slovotvorných spôsobov a postupov v trunkovaných SltvUt a KSMS. 

 

Trunkácia morfémy -n- a jej variantov  

V skupine SltvUt sa veľmi často (80,21 %) trunkuje derivačná (resp. formová) morféma -n- alebo 

jej varianty -en- a -an-. Početné zastúpenie tejto trunkácie súvisí s vysokou frekvenciou n-ových 

adjektív a participiálnych komponentov motivujúcich viacslovných pomenovaní, ale aj s dôslednou 

trunkáciou pred najfrekventovanejšími univerbizačnými sufixmi -ka (napr. kred-it-/n/-á karta → 

kred-it-k-a) a -ák (napr. zim-/n/-ý štadión → zim-ák-ø). Derivačná morféma -n- sa netrunkuje iba 

v univerbátoch so sufixmi -ica (štát-n-a skúška → štát-n-ic-a), -ina (vý-buš-n-á látka → vý-buš-n-in-

a) a -ík (mesač-n-ý lístok → mesač-n-ík-ø), v ktorých však pravidelne dochádza k alternácii n/ň. V 80 

% prípadov sa trunkuje samostatná morféma -n-, v 20 % sa trunkuje spolu s ďalším segmentom, a to 

buď s infixom (tel-/es:n/-á výchova → tel-ák-ø) alebo s inou derivačnou morfémou (cest-/ov-n/-ý 

príkaz → cesť-ák-ø) 

Medzi KSMS je trunkácia morfémy -n- (a variantov) o niečo menej častá (50,39 %), v tejto vzorke 

sú sufixy -ica, -ina, -ík a -ec,  pred ktorými sa morféma -n- netrunkuje, ale alternuje (n/ň), 

frekventovanejšie. Pred sufixmi -izmus (napr. fat-ál:/n/-y → fat-al:izm-us) a -ok (napr. chlad-/n/-ý → 

chlád-ok-ø) sa trunkuje pravidelne. V takmer 84 % sa trunkuje samostatne (koket-/n/-ý → koket-a), 

v menej ako 16 % s iným segmentom (ne-po-dar-/e:n/-ý → ne-po-dar-ok-ø). 

 

Trunkácia morfémy -ov- 

V SltvUt sa morféma -ov- v 48,48 % trunkuje (napr. s-prch-/ov/-ý gél → s-prch-áč-ø), v 46,97 % 

prípadov ostáva zachovaná (napr. blok-ov-á výučba → blok-ov-k-a). Medzi slovotvornými 

univerbátmi sa objavili aj dvojice typu diplomovka – diplomka, ktoré sa líšia práve (ne)trunkáciou 

morfémy -ov-, pričom (ne)prítomnosť tejto morfémy v univerbáte môže mať vplyv na ich 

komunikačno-pragmatický status: diplomovka má podľa KSSJ  kvalifikátor hovor., diplomka sa radí 

do študentského slangu – trunkácia morfémy -ov- môže teda mať vplyv na (ne)spisovnosť slova; 

v iných prípadoch (napr. tvarohovník – tvarožník) sa v súčasnosti oba varianty chápu ako spisovné. 

Morféma -ov- sa v univerbátoch trunkuje takmer vždy samostatne (94,79 %) (kruh-/ov/-ý objazd → 

kruh-áč-ø), vo výnimočných prípadoch (5,21 %) spoločne s iným segmentom (meter štvor-/c-ov/-ý → 

štvor-ák-ø). Pred sufixom -ák a -áč sa trunkuje pravidelne. Ukazuje sa, že -ov- verbálneho pôvodu 

(napr. frit-/ov-a:c/-í hrniec → friť-ák-ø) sa majoritne trunkuje v kombinácii s iným 

segmentom; adjektívna morféma -ov- sa väčšinou trunkuje sama (konc-/ov/-ý zosilovač → konc-ák-ø). 

V skupine KSMS morféma -ov- vo vyše 54 % ostáva zachovaná (dom-ov-ý → dom-ov-ník-ø), 

trunkuje sa len v 15,79 % (elektr-ón-/ov/-ý → elektr-ón-k-a). Doteraz spracovaný materiál ukazuje, že 

k takejto trunkácii dochádza len samostatne, nie v kombinácii s iným segmentom. Pre trunkácie 

morfémy -ov- nie je charakteristický žiaden konkrétny sufix. 
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Trunkácia morfémy -sk- 

Morféma -sk- sa v SltvUt trunkuje v 91,01 % (tatár-/sk/-a omáčka → tatar-k-a), v ostatných 

prípadoch sa pravidelne alternuje (sk/šť, napr. poľ-sk-ý jazyk → poľ-št-in-a). Väčšinu univerbátov 

v tejto skupine tvoria pomenovania jazykov so sufixom -ina, pred ktorý sa systémovo pridáva infix č: 

(bulhar-/sk/-ý jazyk → bulhar-č:in-a), k trunkáciám dochádza aj pred sufixom -ák (vod-i:č-/sk/-ý 

preukaz → vod-i:č-ák-ø) a -ka (živ-án-/sk/-a pečienka → živ-án-k-a). Trunkácia v kombinácii s iným 

segmentom je zriedkavá (7,41 %) (majst-r-/ov:sk/-ý zápas → majstr-ák-ø), väčšinou sa trunkuje 

samostatne (92,59 %). 

V KSMS sa morféma -sk- trunkuje častejšie ako v SltvUt a pravidelne (100 %), čo súvisí 

predovšetkým s frekventovanosťou a systémovosťou pri utváraní deadjektívnych substantív so 

sufixom -stvo (komin-ár-/sk/-y → komin-ár-stv-o). K trunkácii morfémy -sk- však dochádza aj pred 

menej frekventovanými sufixami, napr. -izmus (hus-it-/sk/-ý → hus-it-izm-us) a -át (dokt-or-/sk/-ý → 

dokt-or-át-ø). Morféma -sk- sa v tejto skupine trunkuje vždy samostatne, nikdy nie v sprievode 

s trunkáciou iného segmentu. 

 

Trunkácia morfémy -k-
15

 

Morféma -k- sa v SltvUt nezachováva nikdy: najčastejšie (v 60,98 %) sa trunkuje (techn-ic-/k/-ý 

preukaz → techn-ič-ák-ø), pri kompozitnom komponente motivujúceho viacslovného pomenovania 

sa často redukuje (psych-o-/log-ic:k/-ý test-ø → psych-o-test-ø), v malom množstve prípadov, keď sa 

netrunkuje ani neredukuje, sa alternuje v rámci spoluhláskovej skupiny (sk/šť: rus-k-ý jazyk → ruš-t-

in-a). V rámci trunkácie derivačnej morfémy -k- v univerbátoch sa najčastejšie táto morféma trunkuje 

v spoločnosti adaptačného infixu ic: (68,00 %), trunkácia hypermorfémy -ic:k- je teda značne 

frekventovaná. 

Pri KSMS je pomer trunkácie a redukcie morfémy -k- je pre trunkáciu priaznivejší – v tejto 

skupine sa trunkuje až vo 86,17 %   ̶ o niečo menej často samostatne (39,51 %) (hlad-/k/-ý → hlad-in-

a) ako v spoločnosti infixu (60,49 %) (bi-nom-/ic:k/-ý → bi-nóm-ø), resp. môže ísť aj o trunkáciu 

viacerých derivačných morfém (ep-/ic-k/-ý → ep-os-ø). Zriedkavejšie sa táto morféma redukuje (fot-

o-/graf-ic:k/-á kóp-i-a → fot-o-kóp-i-a) alebo alternuje (hor-k-ý → hor-č-ic-a). V skúmanom 

materiáli sa našiel aj jeden prípad, keď derivačná morféma -k- ostala zachovaná (veľ-k-ý s-klad-ø → 

veľ-k-o-s-klad-ø).  

 

Trunkácia morfémy -c- a jej variantov 

Morféma -c- a jej varianty -ac- a -iac- sa pri univerbizácii vo väčšine (takmer 70 %) prípadov 

netrunkuje, ostáva aj vo formálnej štruktúre univebátu, a to väčšinou v alternovanej podobe (c/č: na-

par-ov-a:c-ia žehlička → na-par-ov-a:č-k-a), ale našli sa aj prípady, keď sa táto morféma zachováva 

nezmenená – najmä pri rôznych pomenovaniach druhu mäsa (jahň-ac-ie mäso → jahň-ac-in-a), ale aj 

v jednom inom univerbáte (sp-a:c-í vak → sp-a:c-ák-ø)
16

. K trunkácii tejto morfémy dochádza vo 

vyše 30 % prípadov (po-z-meň-ov-/a:c/-í návrh → po-u-meň-ov-ák-ø), neredukuje sa nikdy. Takmer 

vždy sa trunkuje v spoločnosti s iným segmentom (94,74 %), samostatná trunkácia je zriedkavejšia 

(5,26 %) 

Doteraz spracovaný materiál ukázal, že pri klasickej slovotvorbe sa morféma -c- a jej varianty 

netrunkuje ani neredukuje nikdy, v derivátoch (resp. kompozitách) však ostáva výlučne v alternovanej 

podobe (c/č: o-baľ-ov-a:c-í → o-baľ-ov-a:č-ø) 

 

Trunkácia morfémy -av- 

Morféma -av- vo väčšine prípadov pri univerbizácii ostáva zachovaná (syk-av-á spoluhláska → 

syk-av-k-a), neredukuje sa nikdy a trunkuje sa len v niekoľkých prípadoch (22,00 %), a to vždy len 

samostatne, nikdy nie ako hypermorféma spolu s iným infixom (pi:j-/av/-ý papier → pi:j-ak-ø). 

                                                      
15

 Morfému -k- vzhľadom na jej pomerne vysokú frekvenciu v motivujúcich komponentoch viacslovných 

pomenovaní (41 prípadov) a v motivantoch KSMS (94 prípadov) tu nehodnotíme len ako variant morfémy -sk-, ale 

ako samostatnú morfému. 
16

 V tomto prípade by kvôli relatívnej krátkosti univerbátu trunkácia rozšírenej formovej morfémy -a:c-, resp. 

alternácia c/č znemožnila dekódovanie významu slova. 
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Pri klasickej slovotvorbe ostáva táto morféma zachovaná takmer vždy. V SKMS sme síce našli 

jeden prípad, keď sme zaznamenali trunkáciu (hundr-/av/-ý → hundr-oš-ø), motivačný vzťah medzi 

týmito dvoma slovami je však podľa našej mienky otázny: analogicky so slovami mrml-oš-ø a žgrl-

oš-ø by slovo hundr-oš-ø mohlo byť motivované slovesom. 

 

Trunkácia morfémy -iv- 

Morféma -iv- sa pri univerbizácii aj klasickej slovotvorbe zachováva rovnako – nikdy sa 

neredukuje ani netrunkuje, vo výslednom motiváte ostáva vždy zachovaná (lieč-iv-á bylina/rastlina 

→ lieč-iv-k-a; chamt-iv-ý → chamt-iv-ec-ø). 

 

Analýza trunkačných procesov z hľadiska jednotlivých morfém ukazuje, že v skupine SltvUt 

dochádza viditeľne častejšie k trunkáciám morfém -ov-, -n-, -c-, -av- a ich variantov, naopak, v KSMS 

sú frekventovanejšie trunkácie morfém -sk- a -k-. Morféma -iv- sa rovnako netrunkuje v oboch 

skupinách slov (porov. graf č. 1). 

 
Graf č. 1 Pomer najfrekventovanejších morfém v SltvUt a KSMS, ktoré sa v motivátoch trunkujú. 

 

Medzi trunkáciou a redukciou 

V štádiu vypĺňania excelovského súboru sme sa stretli s niektorými prípadmi znižovania počtu 

segmentov, ktoré neboli jednoznačne rozlíšiteľné, ich jednoznačné zaradenie k trunkáciám alebo re-

dukciám bolo však žiaduce. Prípady vypadnutia viacerých DM, resp. FM, či už samostatných alebo 

ako jadrových morfém v rámci infigovaných hypermorfém, sme pre potreby tohto príspevku klasifi-

kovali ako trunkáciu. 

Existujú prípady viacnásobnej motivácie a následne viacnásobnej interpretácie segmentov (v 3. 

vyd. SKMS sú zaznamenané variantné morfematické segmentácie vzhľadom na príslušnosť segmen-

tu), napr. 
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nud-izm-us 

> nud-ist-a 

>(>) nud-ist-ic:k-ý | 

        nud-ist:ic:k-ý 

>>> nud-a-pláž-Ø          trunkácia – ist:ic:k          zánik 2 segmentov – ist-ic:k 

V tomto prípade by sme pri predchádzajúcej motivácii slovom nudizmus mali v kompozičnom 

univerbáte nudapláž hodnotiť zánik segmentov (hypermorfémy s dvomi infixmi) ako trunkáciu; po 

predchádzajúcej motivácii slovom nudista by sa v univerbáte nudapláž ukázal zánik dvoch segmentov 

(jednej derivačnej morfémy a jednej hypermorfémy s jadrovou derivačnou morfémou): dá sa predpo-

kladať, že takéto prípady (tvoriace akýsi medzistupeň medzi zánikom jedného a viacerých segmentov 

so statusom derivačnej morfémy) sú dôkazom toho, že aj zánik viacerých segmentov so statusom 

derivačnej morfémy možno považovať za trunkáciu (podobne u cykl-ist-ic:k-á | cykl-ist:ic:k:á trasa, 

komun-ist-ic:k-á | komun-ist:ic:k-á internacionála). Tieto prípady sme štatisticky hodnotili ako trun-

káciu (za východisko pokladáme hypermorfému z dvoch infixov ist:ic: a jadrovú derivačnú morfému).  

Prechodnú vrstvu medzi trunkáciou a redukciou tvoria kompozičné univerbáty, pri  ktorých je re-

dukovaná derivačná morféma, časť koreňovej morfémy (ak je koreňová morféma dostatočne rozsiah-

la, aby sa po redukcii nestratil lexikálny význam) alebo celá druhá koreňová morféma v kompozič-

ných motivantoch: redukovaný radix viacerých kompozičných univerbátov má (na základe vysokej 

frekvencie a rozmanitosti slov s týmto prvkom) potenciál postupného prehodnotenia na prefixoid, 

napr. psycho- (psychotest, psychoterapia, psychohygiena...), mas- (masmédium, maskultúra, mas-

film...), elektro- (elektroinštalácia, elektromikroskop, elektromobil...), info- (infolinka, infoservis, 

infozákon...), rádio-
1 

(motivujúce slovo – rádioaktívny: rádioizotop, rádionuklid
17

, rádiofarmaká...), 

rádio-
2
 (motivujúce slovo – rádiový: rádiostanica, rádiotechnika, rádiobudík...); hypo- (hypoúver, 

hypocentrum, hypodlžník...), krimi- (krimiseriál, krimikomédia, krimipríbeh...). Ak zanikajú len celé 

segmenty so statusom derivačnej morfémy (resp. hypermorfémy so statusom derivačnej morfémy), 

tieto prípady sme hodnotili ako trunkáciu (napr. mas-/ov/-á kultúra → mas-kult-úr-a; agr-/ár:n/-a 

etnografia → agr-o-etn-o-graf-i-a; elektr-/ic-k/-ý motor → elektr-o-mot-or-ø). Ak však zanikajú časti 

koreňových morfém alebo celá koreňová morféma (v kompozitných motivantoch) v kombinácii so 

zánikom derivačnej morfémy, tieto prípady sme hodnotili ako redukciu ([in]fo/rm-ač-n/-á linka → 

[in]fo-lin-k-a; psych-o-/log-ic:k/-ý test → psycho-test-ø). 

 

Redukcia 

Redukciu pokladáme za zánik viacerých segmentov, z ktorých jeden má status koreňovej morfémy 

(či už celej alebo jej časti) a ďalšie status derivačných, resp. formových morfém. Redukcia je menej 

frekventovaný jav ako trunkácia, v skupine SltvUt sa k nej dochádza v 6,67 %, v KSMS len v 3,90 %. 

Pri pohľade na redukciu z hľadiska slovotvorných spôsobov a postupov (porov. tabuľku č. 3) je 

zrejmé, že tento jav je charakteristický pre kompozíciu: v KSMS k redukcii dochádza výlučne pri 

kompozícii (v rámci nej výlučne pri vlastnej kompozícii), pri univerbizácii sa však redukovať môžu aj 

také sufixálne deriváty, ktorých radix je dostatočne rozsiahly (resp. začiatočný zhluk hlások je natoľ-

ko unikátny), aby sa po redukcii niektorých hlások nestratil lexikálny význam ([abs]t/in-enč-n/-ý prí- 

-znak → [abs]ť-ák-ø). 

                                                      
17

 SNK a vlastná jazyková skúsenosť hovoria, že univerbizačné kompozitá rádioizotop a rádionuklid nie sú 

motivátom slova radiačný, ako je zaznačené v SKMS, ale motivátom slova rádioaktívny. 
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SltvUt KSMS 

Derivácia 

17,07 % 0 % 

sufixácia – 17,07 % sufixácia – 0 % 

transflexia – 0 % transflexia – 0 % 

 konfixácia – 0 % 

Kompozícia 

82,93 % 100 % 

vlastná kompozícia – 80,49 % vlastná kompozícia – 100 % 

kompozično-transflexný p. – 2,44 % kompozično-transflexný p. – 0 % 

 kompozično-sifixálny p. – 0 % 

Tabuľka č. 3 Pomer slovotvorných spôsobov a postupov v redukovaných SltvUt a KSMS. 

 

Pri redukovaných SltvUt je motivantom buď slovo s viacerými radixmi (psych-o-/log-ic:k/-ý test-ø 

→ psych-o-test-ø) alebo aj s jedinou koreňovou morfémou (hypo/tek-ár:n/-y [ú]ver-ø → hypo-[ú]ver-ø). 

Motivantom redukovaného KSMS je slovo pozostávajúce z viacerých radixov (fot-o-/graf-ic:k/-ý + 

mod[el]-k-a → fot-o-mod[el]-k-a). 

V SltvUt sa je pomer redukcie časti koreňovej morfémy (43,90 %, napr. [in]fo/rm-ač-n/-á lin-k-a 

→ [in]fo-lin-k-a) a celej koreňovej morfémy (56,10 %, napr. gram-o-/fón-ov/-á plat-ň-a → gram-o- 

-plat-ň-a) pomerne vyrovnaný. V KSMS dominuje redukcia celej koreňovej morfémy (91,97 %, napr. 

aut-o-/mo[bil]-ov/-ý + kolón-a → aut-o-kolón-a) nad redukciou časti radixu (8,33 %, napr. al/umín- 

-i-ov/-ý + o-bal-ø → al-o-bal-ø).  

S redukciou časti, resp. celej koreňovej morfémy súvisí aj ďalšie zistenie: v SltvUt sa spolu 

s koreňovými morfémami redukujú aj derivačné (resp. formové) morfémy, nie však všetky vyššie 

spomínané, ale len -k-, -ov-, -n- a -sk-. Pre každú z týchto morfém je typická určitá štruktúra reduko-

vaných segmentov: pri redukcii, kde derivačnou morfémou je morféma -k-, je univerbát chudobnejší 

o celý druhý radix, infix a derivačnú morfému -k- (psych-o-/log-ic:k/-ý test-ø → psych-o-test-ø); keď 

je v motivujúcom komponente viacslovného pomenovania derivačná morféma -ov-, táto sa redukuje 

spolu s celou koreňovou morfémou bez infixu (gram-o-/fón-ov/-á plat-ň-a → gram-o-plat-ň-a); mor-

féma -n- sa redukuje s časťou koreňovej morfémy a s inou derivačnou morfémou ([in]fo/rm-ač-n/-á 

lin-k-a → [in]fo-lin-k-a); morféma -sk- sa redukuje v spoločnosti časti koreňovej morfémy bez ďalšej 

DM (eur/óp-sk/-y fond → eur-o-fond-ø). Keďže v KSMS prevažuje redukcia celých koreňových mor-

fém, je pochopiteľné, že v týchto lexémach sa v spoločnosti celej KM redukujú len derivačné morfé-

my -k- a -ov-, a to v rovnakých štruktúrach ako pri SltvUt (fot-o-/graf-ic:k/-ý  + krúž-ok-ø → fot-o- 

-krúž-ok-ø; aut-o-/mo[bil]-ov/-ý + map-a → aut-o-map-a). 

 

Závery 

Na základe vyššie spomínaných analýz by sme mohli zhrnúť najpodstatnejšie rozdiely v realizácii 

trunkačných a redukčných procesov v skupine slovotvorných univerbátov a klasických slovotvorne 

motivovaných slov do niekoľkých bodov. 

– V SltvUt sa trunkácia aj redukcia realizujú častejšie ako v KSMS. 

– V SltvUt sa realizuje aj trunkácia 4 segmentov, v KSMS sa trunkujú najviac 3 segmenty. 

– V SltvUt sa objavili aj také skupiny trunkovaných segmentov, ktoré sa v skúmanej vzorke KSMS 

neobjavili (napr. DM + infix + DM + DM v univerbáte pesť-ák-y ← pest-/ov-a:teľ-sk/-é práce). 

– Ekonomizačné tendencie poporuje aj charakter slovotvorných spôsobov a postupov v SltvUt: de-

rivácia dominuje nad nákladnejšou kompozíciou, keď sa už univerbizuje kompozíciou, prevláda 

vlastná kompozícia (v rámci kompozície najekonomickejší postup, v viacerým KM nepribúda žiaden 

formant).  

– V rámci derivácie sa v SltvUt na rozdiel od KSMS nerealizuje konfixácia, ktorá je v dôsledku 

kombinovania viacerých formantov tiež nákladnejšia. 
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‒ Trunkácia sa realizuje najmä pri derivácii, redukcia dominuje pri kompozícii. Čím viac segmen-

tov má výsledná lexéma obsahovať, tým viac sa ich musí v mene jazykovej ekonómie stratiť. 

Trunkačné a redukčné procesy, ku ktorým dochádza pri slovotvornej univerbizácii, svojou frek-

venciou a distribúciou podporujú ekonomizačné snahy, ktorých výsledkom je samotné vytvorenie a 

používanie univerbátu. Frekvencia a distribúcia trunkácií a redukcií v SltvUt a KSMS ukazuje, že 

k týmto procesom dochádza v skúmaných skupinách lexém odlišným spôsobom a s rozdielnou inten-

zitou, čo podporuje vyčlenenie univerbátov v rámci SMS ako špecifickej skupiny. Rozdielna realizá-

cia trunkácií a redukcií v SltvUt a KSMS môže byť jedným z prostriedkov na odlíšenie SltvUt od 

klasického SMS. 
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