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1 Neologizmy, neologizácia a temporálna motivácia 

V súčasnej dobe, keď sa každé jazykové spoločenstvo stretáva s veľkým množstvom nových pod-

netov, logicky je potrebné vytvárať stále nové lexémy, prípadne modifikovať či dopĺňať významy už 

existujúcich lexém, ktoré by tieto potreby pokryli. Vznik každej novej lexémy je podmienený potre-

bou komunikantov vyjadriť nový obsah (porov. Savićová, 1990, s. 8; cit. podľa Ološtiak, 2007, s. 95). 

Technické inovácie, médiá, publicistika, životný štýl sú len niektorými z oblastí, v ktorých dochádza 

k neustálemu inovovaniu, rozširovaniu či obohacovaniu lexikálnej zásoby. Podnety 

z mimojazykových oblastí teda vytvárajú v jazyku tlak na tvorbu celkom nových lexém alebo na ich 

základe dochádza k modifikácii už existujúcich lexém, keď sa k už známym významom existujúcich 

lexém pridávajú nové významy. V oboch spomínaných prípadoch dochádza k procesu tzv. neologizá-

cie lexiky, teda k vytváraniu nových jednotiek v lexikálnom systéme. 

O. Martincová (1983, s. 10 – 11) charakterizuje neologizmy takto: „Podstata neologismů se nejčas-

těji vidí buď v tom, že neologismy pojmenovávají nový předmět, jev skutečnosti, že obohacují vyjád-

řovací prostředky jazyka, nebo se její určení přenáší do roviny stylistické, kde se neologismy stavějí 

do protikladu k archaismům. Na tomto základě se také pojímal rys novosti, jenž neologismy jakožto 

specifický lexikální jev vymezuje.“   

Ako vidieť, k neologizácii v lexike dochádza z viacerých dôvodov: 

 v prípade potreby pomenovať nový denotát (modem
1
 – „elektronické zariadenie umožňujúce 

prenášanie dát medzi počítačmi prostredníctvom telefónnej linky“),  

 zo štylistických dôvodov, keď sa staršie pomenovanie nahrádza novým s cieľom aktualizácie 

(oddych – relax, lyžiarske stredisko – skipark),  

 ak sa pôvodný názov ukáže ako nepresný alebo príliš úzky (ovsené vločky – müsli, tzn. ovsené 

vločky miešané s ovocím, orechmi, čokoládou atď.).   

Za neologizmy však nepovažujeme len novovzniknuté jednoslovné jednotky, neologizmus totiž 

„nie je len nové slovo, ale vlastne nový jazykový znak, ktorý môže byť reprezentovaný slovom, výz-

namom slova alebo spojením slov“ (Horecký – Buzássyová – Bosák a kol., 1989, s. 309). Preto medzi 

neologizmy zaraďujeme: 

 samostatné lexémy, napr. mainframe – poč. „výkonný riadiaci počítač“, metadon – odb. „synte-

tický liek užívaný pri liečení narkomanov ako náhrada drogy“, multiefekt – „mnohonásobný, viacná-

sobný efekt“;  

                                                      
1
 V našom príspevku uvádzame najmä príklady zo skúmaného súboru neologizmov začínajúcich na písmeno M, 

ktorých výskyt sme overovali v Slovenskom národnom korpuse. 
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 nefrazeologické viacslovné pomenovania, napr. permanentný make-up – kozmet. „zvýraznenie 

obočia, kontúr pier a očných liniek implantáciou prírodných pigmentov“, memo pole – poč. „pamäťo-

vý údaj v databáze“, alternatívna medicína – „súbor metód liečby prírodnými a prirodzenými pro-

striedkami (bylinami, diétami, masážami)“;  

 frazeologické viacslovné pomenovania – napr. byť mimo misu – „(o človeku) byť mimo, vedľa 

(nechápať podstatu problému); byť nedôležitý, nepodstatný“, mydlová opera – „televízny seriál zob-

razujúci v mnohých pokračovaniach idealizovaný každodenný život skupiny ľudí, predovšetkým ro-

diny; soap opera“. 

Tieto lexikálne neologizmy v sebe spájajú nový obsah s novou formou, avšak J. Horecký, K. Bu-

zássyová, J. Bosák a kol. (1989, s. 309) upozorňujú na fakt, že v jazyku je možné nájsť len málo ta-

kých neologizmov, ktorých forma je úplne nová a nie je ju možné dokladovať v žiadnom zo známych 

jazykov. Za nové však možno považovať aj lexémy, v ktorých sa spája stará, už známa forma 

s novým obsahom. Ide o tzv. neosémantizmy, nové významy už existujúcich lexikálnych jednotiek, 

kde sa k významu lexémy, ktorý označuje už známy denotát, pridáva jeden alebo viacero významov 

označujúcich nové denotáty, napr. myš – 1. malý hlodavec, 2. prídavné zariadenie počítača, ktoré slúži 

na posun kurzora po obrazovke.   

Aj napriek tomu, že v prípade neologickej lexiky ide o dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť jazyka, 

v slovenskom lingvistickom prostredí sa jej doteraz venoval len skromnejší priestor v podobe kratších 

článkov či príspevkov na vedeckých konferenciách (napr. Horecký, 1986; Habovštiaková, 1987, s. 

140 – 152; Jacko, 1992, 1998; Duchková, 1996 – 2010; Balážová, 1999; Mislovičová, 2000; Kredátu-

sová, 2013), niektorým parciálnym problémom týkajúcim sa neologickej lexiky sa venujú aj rubriky 

Rozličnosti a Spytovali ste sa v časopise Kultúra slova (napr. Považaj, 2011, 2012, 2013; Kálmánová, 

2012; Vančová, 2014), v časopise Slovenská reč je to taktiež v rubrike Rozličnosti (napr. Kálmánová, 

2006; Wachtarczyková, 2009) alebo sa neologizácii venuje pozornosť ako sprievodnému javu pri 

výskume preberania cudzojazyčných lexém do slovenského jazyka (napr. Dobrík, 2007). Problemati-

ku neologickej lexiky možno uchopiť aj komplexne v rámci teórie lexikálnej motivácie J. Furdíka 

(2008), ktorú ďalej rozpracováva M. Ološtiak (2011, 2014). Neologické jednotky podľa tejto teórie 

vznikajú kooperáciou rôznych druhov motivácií s temporálnou motiváciou, ktorú J. Furdík označil za 

adherentný typ motivácie, tzn. že na vznik temporálne motivovanej lexémy vplývajú mimojazykové 

faktory (porov. Ološtiak, 2014, s. 1). 

Na základe temporálnej motivácie sa teda neologizmy vymedzujú ako temporálne príznakové lexi-

kálne jednotky (porov. Ološtiak, 2007, s. 95): „Každá jednotka v momente svojho vstupu do lexikál-

nej zásoby je temporálne motivovaná“, teda každá lexéma je bezprostredne po svojom vzniku neolo-

gizmom (výnimku tvoria okazionalizmy, ktoré sú produktom individualizačnej motivácie).
2
  

Ako špecifický prípad vzniku neologizmov je ešte potrebné spomenúť „znovuzrodenie“ lexém 

(temporálnu transmotiváciu, porov. Ološtiak, 2013b, s. 2), ktoré boli v našom jazykovom kontexte 

považované pôvodne za historizmy, ale vplyvom politických a spoločenských zmien po roku 1989 sa 

do lexikálnej zásoby vrátili, a teda je možné ich považovať za neologizmy (porov. Martincová, 1998, 

s. 13), napr. župan, primátor, starosta, mestská rada, mestský úrad a pod. 

Dôležité je poznamenať, že neologizmom je slovo len na nejaký čas, niektoré postupne zanikajú, 

resp. veľmi rýchlo sa zaradia medzi historizmy,
3
 väčšina z nich však po istom čase prestane byť pou-

žívateľmi jazyka vnímaná ako nová a stáva sa plnohodnotnou súčasťou slovnej zásoby (Furdík, 2008, 

s. 64), ktorej temporálny príznak sa už nepociťuje ako výrazný (temporálna demotivácia, porov. Ološ-

                                                      
2
 O. Martincová (1998, s. 13) upozorňuje, že za neologizmus možno považovať aj takú lexému, ktorá už existovala 

predtým ako odborný termín, resp. jej použitie bolo pôvodne úzko späté so špecifickým sociálnym či pracovným 

prostredím, ale v súčasnosti už pôvodnú príznakovosť stratila a dnes sa objavuje ako nová lexéma v bežnom, celospo-

ločenskom kontexte (napr. minimálna mzda – pôvodne administratívno-právny termín, ktorý sa dnes začal využívať v 

publicistike).  
3
 Možno spomenúť napr. kedysi nové lexémy walkman/volkmen, discman/diskmen, ktoré sa následkom postupu 

technologického vývoja relatívne rýchlo zaradili medzi zastaralé lexikálne jednotky, tzn. sa temporálne transmotivo-

vali na historizmy, a sú nahrádzané pomenovaniami nových technologických produktov ako MP3 prehrávač, 

MP3man, iPod. 
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tiak, 2007, s. 96; 2013b, s. 1), napr. stres, alergén, čip, komunálny odpad, ktoré sú u Horeckého, Bu-

zássyovej, Bosáka a kol. (1989, s. 310) považované za neologizmy. 

S postupným začleňovaním neologizmov do lexikálnej zásoby úzko súvisí otázka, po akom čase 

neologizmus prestáva byť neologizmom. Presná a jednoznačná odpoveď neexistuje, no je možné 

predpokladať, že vývin každého neologizmu je individuálny. Je určite spojený aj s frekvenciou jeho 

výskytu, ale závisí aj od toho, či je jeho používanie bežné v celom jazykovom spoločenstve alebo je 

spojené výhradne s odborným diskurzom (porov. Ološtiak, 2013b, s. 5). 

Ak sme v súvislosti so slovenskou jazykovedou spomenuli menší priestor venovaný neologizmom, 

česká lingvistika sa tejto oblasti lexiky venuje kontinuálne už od 80. rokov 20. storočia. Už 

z uvedených úvodných poznámok a citovaných zdrojov v tomto príspevku vyplýva, že v centre tohto 

výskumu dlhé roky stála O. Martincová, ktorá je autorkou viacerých monografií a zostavovateľkou 

zborníkov zaoberajúcich sa neologickou lexikou (1983; 2000; 2005), a so svojím kolektívom zostavila 

zatiaľ dva diely slovníka Nová slova v češtině (I. diel 1998, ďalej len NSČ 1, II. diel 2004, ďalej len 

NSČ 2).  

 

2 Slovník slovenských neologizmov – možnosti a východiská 

V slovenskej jazykovede doteraz absentuje dielo väčšieho, slovníkového charakteru, ktoré by dô-

slednejšie mapovalo nové lexémy, ktoré sa v jazyku objavili za posledných dvadsaťpäť rokov. Z tohto 

dôvodu začal v roku 2013, zatiaľ vo forme záverečných prác
4
 na Inštitúte slovakistiky, mediálnych 

a knižničných štúdií FF PU v Prešove, vznikať slovník neologizmov, ktorý má za cieľ podať ucelenej-

ší pohľad na neologizmy v slovenskom jazyku a zároveň byť podkladom pre ďalší výskum neologic-

kej lexiky, najmä z pohľadu spolupráce rôznych druhov motivácií pri vzniku neologických lexém 

(porov. Ološtiak, 2013a, s. 1 – 3). 

Práca na budovaní slovníka bola rozdelená do troch základných etáp, v ktorých sa najprv overoval 

výskyt jednotlivých neologizmov, a následne sa z dostupného materiálu zostavila časť slovníka. 

 

2.1 Získavanie materiálu pre heslár slovenského slovníka neologizmov 

Vzhľadom na absenciu podobného diela v slovenskej jazykovede sme pri zostavovaní slovníka 

slovenských neologizmov vychádzali z českej databázy neologizmov publikovanej v NSČ 1 (ed. O. 

Martincová a kol., 1998), o ktorej sa vďaka príbuznosti oboch jazykov dalo predpokladať, že bude 

dobrou materiálovou bázou pre vytvorenie základu takéhoto slovníka.
5
  

Vo výskumnej etape prípravy bakalárskej práce sme spracovávali české neologizmy začínajúce sa 

na písmeno M. K jednotlivým neologizmom v súbore sme pristupovali ako k lexiám, teda jednotlivým 

významom konkrétneho neologizmu, keďže bolo potrebné potvrdiť predovšetkým existenciu výz-

namu daného neologizmu, a nie existenciu lexémy ako takej. K českým neologizmom (išlo o 482 

českých neologických lexií) sme navrhli jeden alebo viac najpravdepodobnejších slovenských ekviva-

lentov, pričom ich podoba je: 

1. analogická s češtinou – teda neologizmus je v slovenčine rovnaký ako v češtine. Väčšinou ide 

o lexémy prebraté z cudzích jazykov (makrobiotika, migrant, minilab, multiplex), ale vyskytujú sa aj 

slová utvorené deriváciou alebo kompozíciou, ktoré sa v češtine a slovenčine zhodujú (disketová me-

chanika)  

2. podobná s českou, avšak: 

a) s malými hláskovými (a následne aj ortografickými) rozdielmi – najmä v infinitíve verb (masí-

rovat – masírovať, medializovat – medializovať, monitorovat – monitorovať), v dĺžke vokálov (me-

diální – mediálny, multišampion – multišampión, multinacionální – multinacionálny), príp. 

v niektorých prípadoch išlo aj o iný vokál alebo konsonant z dôvodu odlišného fonologického systé-

mu českého a slovenského jazyka (mikronářadí – mikronáradie, mimosoutěžní – mimosúťažný, mone-

tárně – monetárne, mikrovrtačka – mikrovŕtačka, mlčící většina – mlčiaca väčšina); 

                                                      
4
 V rámci bakalárskych prác M. Černickej, K. Faltinovej a S. Rešovskej, obhájených v ak. roku 2012/2013, bol 

zostavený základný heslár pozostávajúci z neologizmov a neosémantizmov začínajúcich sa na písmená A, B, D, E a M.  
5
 Treba poznamenať, že naša práca si zatiaľ nekladie za cieľ zmapovať všetky neologizmy, ktoré sa v slovenskom 

jazyku vyskytujú. Neologické jednotky sme v tejto úvodnej fáze neexcerpovali z tlače ani nesledovali v médiách. 
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b) s rozdielmi v slovotvorných formantoch – afixoch, ktoré vyplývajú z odlišného slovotvorného 

inventára českého a slovenského jazyka napr. v deminutívach (minimůstek – minimostík), v prevza-

tých abstraktách (mikrokoncentrace – mikrokoncentrácia, minidemonstrace – minidemonštrácia), 

vzťahových adjektívach (mimoburzovní – mimoburzový) a pod.;  

c) s rozdielmi v slovotvornom základe, resp. v koreňovej morféme – ak sa lexéma v slovenskom 

jazyku úplne odlišuje od českej. Vo väčšine prípadov ide o lexémy, ktoré sa po preklade do slovenči-

ny musia preradiť pod iné písmeno, napr. mlžení – zahmlievanie, tiskový mluvčí – tlačový hovorca.
6
 

K niektorým neologizmom sme navrhli viacero možných variantov, najmä ak išlo o lexému pre-

bratú z cudzieho jazyka, pri ktorej je rozdiel medzi pôvodným pravopisom a výslovnosťou. Napr. pri 

lexéme management sme uvažovali o viacerých ortografických variantoch vyplývajúcich 

z rozkolísanej výslovnosti (manažment, menežment, menedžment, menidžment). Pri iných lexémach, 

ktoré nie sú v slovenskom jazyku natoľko zaužívané, respektíve nemajú vo vedomí bežného používa-

teľa pevne zafixovanú jednu formu, sme navrhli aj viacero slovotvorných variantov (multikonfesný, 

multikonfesionálny).  

 

2.2 Overovanie heslára, významu a získavanie exemplifikácií  

Druhá fáza našej práce pozostávala zo samotného overovania existencie predpokladaných neolo-

gických lexií v slovenskom jazyku. Na potvrdenie ich výskytu sme používali databázu Slovenského 

národného korpusu (ďalej len SNK), podkorpus s najvyšším počtom tokenov – prim-6.0-public.all. 

Pôvodný súbor tvorený prekladmi neologizmov z češtiny do slovenského jazyka, ktorý obsahoval 480 

lexií, sme postupne vyhľadávali v korpuse a výsledky sme štatisticky vyhodnocovali. 

Pri lexémach s jedinou lexiou sme po nájdení zodpovedajúcich výsledkov korpusom vyhodnoco-

vali, či ide v konkrétnom prípade o význam, ktorý uvádza český slovník, a teda, ktorý sme predpokla-

dali. Za relevantný sme považovali každý, teda i jediný výskyt, no len v prípade, ak nešlo o doklad 

v knižnom diele konkrétneho autora, v takomto prípade je totiž možné danú lexému alebo konkrétnu 

lexiu považovať za individualizačne motivovanú
7
 (porov. Ološtiak, 2011, s. 280).  

Pre každú lexiu sme potom z výskytov v korpuse vybrali reprezentatívny príklad, ktorý sme použi-

li ako exemplifikáciu v našom slovníku. Napr. pre český neologizmus mainframe sa v NSČ 1 uvádza 

exemplifikácia: zásobovat trhy od nejmenších počítačů až po mainframes a superpočítače. Pre ekvi-

valent v slovenskom slovníku sme použili exemplifikáciu: Bodil Brarenová priznáva, že IBM zatiaľ 

nepredala cez web jediný mainframe (veľký sálový počítač). 

V prípade, že sme pre danú lexiu navrhli viacero ortografických či slovotvorných/lexikálnych va-

riantov, overili sme v korpuse výskyt každého z nich. Na základe výsledkov z korpusu sme ich potom 

ako návrhy uviedli aj v našom slovníku. Napríklad pri lexii manažment sa vyskytli nasledovné varian-

ty: management (11 052 výskytov); manažment (40 903 výskytov); menežment (142 výskytov); me-

nedžment (5 výskytov). 

                                                      
6
 V skúmanom súbore sa vyskytlo sedem lexií, ktoré sa pod vplyvom prekladu do slovenčiny nedajú zaradiť pod 

písmeno M, a teda boli z našej časti slovníka zatiaľ vyradené. Ich existenciu v slovenskom jazyku (s jednou výnim-

kou, pozri ďalej) sme však dokázali. Ide o neologické jednotky ako malovesničan vo význame „človek s malým roz-

hľadom“ (malodedinčan sme v SNK ani v Google nedokázali, avšak varianty dedinčan, vidlák, sedlák, sedliak 

v tomto význame majú pomerne vysokú frekvenciu v SNK), lopta je na niečej strane (ihriska) vo význame „je rad na 

niekom, niečom, aby začal konať“, tlačový hovorca, tlačová hovorkyňa, zahmlievanie a zahmlievať vo význame 

„úmyselne zakrývať skutočnosť nepresnými informáciami o nej, zastieranie faktov alebo ich čiastočné prekrúcanie“. 

Nedokázali sme iba existenciu paralely k českému neologizmu mluvič s expresívnym významom „kdo mnoho, bezob-

sažně a rád mluví na veřejnosti“. V slovenčine existuje výraz tlčhuba, ktorý však nemožno označiť za neologizmus. 

Pokúsili sme sa teda navrhnúť dva varianty – rozprávač ako neosémantizmus, jeho existencia v danom význame sa 

nám však nepotvrdila, a hovorka, ktorý sa nám však nepodarilo nájsť vôbec. 
7
 Ide o štyri lexie, z ktorých každá sa vyskytla minimálne raz a maximálne tri razy, či už v SNK alebo na interne-

tových stránkach, ich použitie však bolo špecifické vzhľadom na autora textu (lexia miniskeč sa vyskytla len raz 

v diele konkrétneho autora – v slovenskom preklade knihy Jamesa Pattersona A pavúk prichádza, a lexia mnohoužíva-

teľský v preklade knihy Olivera Aubryho D. R. E. A. M. S.) alebo na zdroj (lexia minifólia sa vyskytla raz, no 

z internetovej stránky sme nevedeli jednoznačne určiť význam tejto jednotky, a lexia monoužívateľský, ktorá bola 

použitá len jedným autorom na stránke publikujúcej stredoškolské referáty). Z toho sa dá predpokladať, že ide 

o individualizačne motivovanú jednotku (okazionalizmus), príp. o preklad, ktorý bol použitý len na základe analógie 

s jazykom originálu. 
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Ak lexéma obsahovala viacero lexií, príklady ich výskytu sme vyhľadávali samostatne. Vzhľadom 

na absenciu sémantickej anotácie v SNK sme konkrétne výskyty neologickej lexémy prezerali po-

stupne po jednom a odlišovali sme ich na základe významu. V niektorých prípadoch sme využívali 

pozitívny alebo negatívny filter, kde sme sa v rozsahu 10 tokenov vľavo a vpravo od vyhľadaného 

slova snažili predpokladať najpravdepodobnejší kontext, ktorý by poukázal na výskyt neologickej 

lexie. Napr. neologickej jednotke multimediálny zodpovedajú dve lexie:  

1. „týkajúci sa rôznych foriem prenosu informácií (spravidla textu, obrazu, grafiky, zvuku)“, 

2. „využívajúci multimédiá“.  

Vzhľadom na početné zastúpenie danej jednotky v SNK (5 717 výskytov) sme postupne po jed-

nom prešli prvých tristo výskytov a hľadali tie, ktoré potvrdzovali existenciu jednotlivých lexií. 

Z týchto výskytov sme potom vybrali aj vhodné exemplifikácie. Obrázok ilustruje vyhľadávanie 

dvoch lexií lexémy multimediálny v SNK. Oranžovou farbou je vyznačený výskyt lexie multimediálny 

vo význame č. 1, a teda „týkajúci sa rôznych foriem prenosu informácií (spravidla textu, obrazu, gra-

fiky, zvuku)“. Fialovou farbou je vyznačený výskyt lexie multimediálny v druhom význame („využí-

vajúci multimédiá“): 

 

 

Podobne, aj pomocou pozitívneho a negatívneho filtra, sme vyhľadávali aj neosémantizmy, teda 

lexie, ktoré majú nové významy, popri lexiách s už zaužívaným, časovo nepríznakovým významom. 

V našom súbore bola takýmto neosémantizmom napríklad lexia makeup s významom „to, čo vidno na 

povrchu“. Na jej vyhľadanie sme používali negatívny filter, kde sme sa postupne snažili vylúčiť aký-

koľvek kontext spojený s pôvodným významom „jemný, farebný, ľahko rozotierateľný krém na úpra-

vu tváre; (spôsob) úpravy týmto krémom“ prostredníctvom vylučovania riadkov, kde sa hľadaný vý-

raz makeup/make up/make-up vyskytol v kolokácii so slovami ako permanentný, líčenie, tvár, pleť, 

výrazný, odtieň, púder, rúž, atď. Samozrejme, nebolo možné vylúčiť všetky výskyty pôvodného výz-
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namu. Po dosiahnutí čo najmenšieho počtu dokladov (75) sme prezerali jednotlivé výskyty po jed-

nom. Oranžovou farbou je na obrázku vyznačený jeden z výskytov neosémantizmu makeup, ktorý 

sme pri danom hľadaní našli: 

 

V prípade, že išlo o malý súbor (obsahujúci do 300 konkordancií, čiže výskytov), prešli sme zara-

dom všetky doklady a hľadali sme neologickú lexiu s významom podobným českému. V prípade väč-

šieho súboru nad 300 výskytov (napr. pri lexii myš s významom „prídavné zariadenie počítača, ktoré 

slúži na posun kurzora na obrazovke“ súbor obsahoval viac ako 20 000 výskytov) sme prešli rovnako 

len prvých 300 výskytov a overovali sme existenciu daného neosémantizmu v tomto čiastkovom sú-

bore. Vzhľadom na rozšírenosť tohto neosémantizmu sa nám podarilo nájsť množstvo výskytov, z 

ktorých sme vybrali najvhodnejšiu exemplifikáciu do slovníka.   

Existenciu viacslovných pomenovaní a frazeologizmov, ktoré sa pod písmenom M v NSČ 1 vy-

skytli, sme v SNK overovali zadaním základných tvarov všetkých jednotiek, ktoré ju tvoria. Napr. 

frazeologizmus byť mimo misu (s významom „(o človeku) byť mimo, vedľa (nechápať podstatu prob-

lému); byť nedôležitý, nepodstatný“) sme do SNK zadali ako byť mimo misa. Z piatich výsledkov sme 

do slovníka vybrali najvhodnejšiu exemplifikáciu: Výzva na vzdanie sa mandátu, o ktorej vraj bude 

hlasovať mandátový výbor, je mimo misu. 

 

Ak sa nám doklady na existenciu neologickej lexie v slovenčine nepodarilo získať na základe da-

tabázy SNK, vyhľadávali sme ich aj pomocou internetového vyhľadávača Google, pričom ich exis-

tenciu sme overovali na prvých desiatich stranách (na jednej stránke sa nachádza cca. 10 odkazov). Aj 

takto vyhľadaný príklad na využitie neologických lexií v slovenskom jazyku sme použili ako exem-

plifikáciu v našom slovníku.  

Príkladom je lexia medziklanový, ktorú sme vyhľadávali pomocou Google a jej existenciu sme po-

tvrdili na základe nasledovných použití:  

Na severnom Kaukaze prebieha medziklanový boj o politickú a hospodársku moc.  

V tomto zamotanom príbehu však hrajú dôležitú úlohu aj medziklanové boje ruských elít. 

Upozornil na to, že sa akcie opozície zameriavajú na rozdúchavanie medzietnických 

a medziklanových protirečení.  
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Sedemnásť osôb bolo zabitých a zatiaľ neznámy počet ďalších ľudí bol zranený pri piatkových a 

sobotňajších medziklanových bojoch v „Republike Somaliland".  

V priebehu vyhľadávania lexií v SNK a v Googli sme sa stretli s prípadmi, keď sa daná lexia 

v slovenskom jazyku vyskytovala, bola však používaná s odlišným významom ako v českom slovní-

ku. Týmto lexiám bolo preto potrebné priradiť iný význam: 

1. Český slovník uvádza lexiu mestský bicykel s významom „městská verze horského kola; city 

bike“, teda denotát, ktorý v slovenčine pomenúvame viacslovným pomenovaním cestný bicykel. Dá sa 

predpokladať, že tento názov je natoľko zaužívaný, že sa preň v slovenčine označenie mestský bicykel 

neujalo. V SNK sú však doklady o používaní lexie mestský bicykel, ktorý možno sémantizovať ako 

„nový druh verejnej dopravy vo veľkomestách, kde je možné za poplatok si požičať bicykel na verej-

nom, samoobslužnom stanovišti a použiť ho namiesto prostriedkov hromadnej dopravy alebo vlastné-

ho motorového vozidla“, porov. exemplifikáciu Viedenský systém Citybike poskytuje dnes na 60 cyk-

listických staniciach asi 800 mestských bicyklov, pričom ich počet sa má zvýšiť novými modelmi 

o tretinu.  

2. Význam lexie mikrosústredenie sa rovnako odlišuje od významu v češtine. Kým v NSČ 1 je je-

ho význam vysvetlený ako „velmi krátkou dobu trvající intenzivní koncentrace na něco; mikrokon-

centrace“, v slovenčine sa jeho význam posúva do oblasti športu, kde označuje „krátke sústredenie, 

športovú prípravu“ (porov.: Pred veľkonočnými sviatkami sme si spravili domáce mikrosústredenie, 

zopakovali si niektoré herné veci medzi jednotlivými postmi z pohľadu kombinácií v útoku i v obra-

ne.). 

3. O zmenu významu ide aj v prípade lexie minidielňa, ktorá podľa dokladov nájdených vyhľadá-

vačom Google neoznačuje „malé pracovné setkání umělců ap. při nějaké příležitosti, často s cílem 

vyměnit si zkušenosti“, ako sa to uvádza v NSČ 1, ale „rozsahom výroby malú dielňu“ (porov. Z výš-

kového paneláka urobila najvoňavejšie miesto v Poprade minidielňa na výrobu mydla, ktorá sa pred 

dvomi rokmi usídlila v nebytovom priestore na prízemí.). 

4. Podľa pôvodného českého významu lexia modemista označuje „špecialistu na modemy“. 

V slovenčine sa však na základe vyhľadávania v SNK dá predpokladať, že lexia modemista odkazuje 

na používateľa modemu vo všeobecnosti (porov. Vo Phoenixe mi však chýba možnosť prepnúť sa do 

režimu off-line – ako modemista to znášam dosť ťažko.). 

5. Lexia monoverzia je v NSČ 1 uvedená ako „monofonní verze něčeho“, pričom ju slovník zara-

ďuje do hudobného registra. V SNK sa však táto lexia vyskytuje v registri používateľov počítačov ako 

„základná verzia (počítačového programu), verzia pre jedného používateľa“, porov. Základná je mo-

noverzia, ktorá umožňuje spracúvať mzdy pre päť firiem.  

6. Zaujímavým prípadom je lexia managing. Podľa údajov z NSČ 1 ide o substantívum označujú-

ce „management (ve významu 1), managering, manažerství, manažerizmus“. V slovenčine sa však 

táto lexia vyskytuje ako adjektívum vo výrazoch prebratých z anglického jazyka ako senior managing 

director, managing partner a podobne. Jeho slovný druh sme teda zmenili na adjektívum. Zmena 

slovného druhu sa ale nepotvrdila v prípade ďalšieho  predpokladaného ortografického variantu ma-

nažing, kde sa, paradoxne, potvrdila existencia pôvodnej substantívnej lexie, nie však vo význame, 

aký uvádza český slovník, a teda, aký sme predpokladali, ale vo význame „management (vo význame 

3), manažérstvo niečoho vo všeobecnosti“, zmenili sme teda význam druhej lexie a obe sme ponechali 

v slovníku. Porov. heslo v NSČ 1 a heslá v našom slovníku: 
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managing [menydži-] -u m. <z angl.> – 

ekon. management (ve významu 1), mana-

gering, manažerství, manažerizmus: špatný 

managing a marketing; jazz potřebuje jiný 

přístup k managingu 
Objevuje se i v počeštěné podobě manažink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

managing [menedžing] – adj. – ktorý je 

poverený vedením istého úseku spoločnos-

ti: Ako hovorí senior managing partner tej-

to poradenskej skupiny Daniel Krátký, pri-

rodzeným trendom v ekonomike je zoskupo-

vanie spoločností do väčších celkov.  

 

manažing – m. neživ. -u, L sg. -u, N pl. -y 

– management (vo význame 3), manažér-

stvo niečoho vo všeobecnosti: Peniaze sa 

stali ospravedlnením ťažko pochopiteľných 

postupov v manažingu pred verejnou mien-

kou, pred rozhnevanými divákmi, ktorí 

úprimne chcú, aby ich klub, ich mesto hralo 

v Superlige dôstojnú úlohu.  

 

 

V prípade, že sa nám ani vyhľadávaním v SNK, ani v Googli nepodarilo dokázať existenciu kon-

krétnej lexie v slovenčine, do slovníka sme ju nezaradili. Z 480 českých lexií sa nám nepodarilo vy-

hľadať ekvivalenty 48 lexií, ktoré možno bližšie kategorizovať do niekoľkých skupín: 

 Vo väčšine prípadov ide o neologizmy utvorené pomocou komponentov malo-, medzi- (v češtine 

mezi-), mimo-, mini-, ktorých frekvencia, ako sa ukazuje, v slovenčine nie je taká vysoká ako 

v češtine, napr: slov. maloobčan, maloprivatizovať, maxiskládka, medzinástroj, medziposlanecký, 

medzizhrnutie, mikroexperiment, mimopanvový, minigril, minigroteska, miniobal, minipošta, minipsi-

nec.   

 Vyskytli sa aj prípady, že doklad existencie danej lexie bolo možné nájsť len v podobe propria, 

teda najčastejšie iba ako názov spoločnosti alebo organizácie, napr. čes. minibistro – slov. MiniBis-

tro Záhrada.  

 Zo súboru neosémantizmov sa nepotvrdila existencia jedinej lexie – mirákel s významom „div, 

podivuhodná udalosť“, ktorá sa aj v SNK, aj na internetových stránkach objavuje vždy len 

v pôvodnom význame „stredoveká náboženská hra“. 

 Vylučovali sme aj niektoré lexie polysémických neologických lexém, ktorých existenciu sa nám 

vyhľadávaním v SNK ani pomocou Google nepodarilo dokázať. Napríklad lexiu moderovanie vo 

význame „študijný predmet zameraný na výučbu moderovania“ sa nám ani pomocou vyhľadávania 

prostredníctvom pozitívneho filtra so zadaním niekoľkých slov, ktoré by mohli tvoriť predpokladaný 

kontext, nepodarilo nájsť ani raz. Nedokázali sme ani existenciu lexií: 

 macdonaldizácia vo význame „prispôsobovanie štýlu služieb v pohostinstvách a reštauráciaách 

v štýle americkej firmy McDonald’s“,  

 mamut vo význame „niečo obrovské“,  

 managerský s významom „týkajúci sa počítačového managera“,  

 meníčko vo význame „počítačové menu“,  

 minikuchyňa ani v jednom z významov „súprava nábytku do kuchyne s malým počtom kusov“ 

alebo „veľmi malá kuchyňa“,  

 mítingár s významom expr. „častý účastník mítingov“, 

 modemovať ani vo význame „používať modem“, ani vo význame „posielať niečo prostredníc-

tvom modemu“,  

 módydbalý s významom expr. „prihliadajúci k móde“, 

 monitoring ako „inštitúcia alebo skupina ľudí, ktorá má na starosti monitorovanie“,  

 komponent mono- s významom „monofónny“,  

 monopolka ako „monopolná organizácia, inštitúcia“, 

 monoski s významom „jazda na monolyži“,  
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 mulťák ani vo význame „multivitamínový prípravok, tabletka“, ani vo význame „multivitamíno-

vý nápoj“. 

 viacslovné pomenovanie humanitárny most s významom „pozemné alebo vzdušné spojenie na 

prepravu prostriedkov humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým humanitárnou katastrofou“, 

 myšoman ako expr. „ten, kto rád pracuje pri počítači myšou“. 

 Niektoré lexie typické pre český kontext sme našli len v českých textoch – moravisticky, mora-

vistický. 

 Zaujímavý prípad predstavuje frazéma byť mimo scénu vo význame „byť mimo aktuálneho dia-

nia“, ktorého existenciu sme nevedeli dokázať ani na jedinom doklade, vo všetkých prípadoch išlo 

o doslovné vyjadrenie referujúce o umelcovi, ktorý sa na istý čas stiahol z prostredia divadel-

nej/filmovej scény.  

Napriek tomu, že sme sa snažili uviesť a následne vyhľadať pri všetkých skúmaných českých neo-

logizmoch najpravdepodobnejšie paralely v slovenčine, nevylučujeme, že sa konkrétny neologizmus 

nemôže v slovenskom jazyku vyskytovať aj v inej podobe. Rovnako nie je vylúčené, že sa daná lexia 

v slovenčine používa, ale jej výskyt nie je zachytený v SNK ani na internetových portáloch. 

 

2.3 Slovníkové spracovanie slovenských neologizmov (písmeno M) 

Po vylúčení lexií bez relevantných dokladov a tých, ktoré po preklade do slovenčiny nepatria pod 

písmeno M, sme do konečnej verzie slovníka zaradili 423 lexií. V nasledujúcej tabuľke uvádzame 

počty jednoslovných lexií roztriedených podľa slovných druhov, resp. počty viacslovných neobraz-

ných i obrazných jednotiek a slovotvorných komponentov, ktoré sme v slovníkovej časti bakalárskej 

práce spracovali:  

Druh Počet 

substantíva 251 

adjektíva 66 

verbá 14 

adverbiá 8 

viacslovné pomenovania 48 

frazémy 16 

slovotvorné komponenty 20 

 

Výsledky overovania sme spracovali do slovníkovej podoby. Jednotlivé slovníkové heslá obsahujú 

pritom nielen heslový výraz s výkladom významu a exemplifikáciami získanými priamo zo SNK ale-

bo prostredníctvom vyhľadávača Google, ale aj základnú gramatickú charakteristiku, informácie 

o pôvode a výslovnosti neologizmov (zatiaľ len obmedzene): 

manuál – m. neživ. -lu, L sg. -li, N pl. -ly 

1. príručka s návodom na použitie (prístroja, programu ap.); užívateľská príručka, príručka užíva-

teľa: Body pripojenia nájdete v manuáloch zvukovej karty a CD.  

2. odborná príručka o určitom odbore: Náhlivo nalistoval niečo v podrobnom lekárskom manuáli, 

tvár sa mu rozjasnila a spokojne potľapkal svoj pracovný nástroj. 

megadávka – f. -ky, G pl. -vok – (veľmi) veľká dávka niečoho: To sa potom aj my môžeme v po-

hode vrátiť k tradícii podávania bryndzových halušiek na raňajky, hoci neviem, čo by si väčšina poča-

la s takou megadávkou energie hneď ráno. 

minioddelenie – n. -nia – oddelenie (nejakej inštitúcie) s (veľmi) malým počtom členov, pracov-

níkov; (veľmi) malé oddelenie: Lenka robí vedúcu na nejakom účtovnom minioddelení, má až dve 

podriadené.  
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music 

– music shop [mjúzik šop] – viacsl. m. neživ. -pu – obchod s hudobnými, popr. inými zvukovými 

nahrávkami na rôznych nosičoch (platniach, kazetách, kompaktných diskoch a i.), eventuálne s ďal-

šími potrebami pre hudobnú a zvukovú reprodukciu: Začal som sa venovať literatúre a hudbe s náde-

jou, že zisky z môjho music shopu zarobia aj na vydávanie kníh.  

myšový – adj. – týkajúci sa počítačovej myši: VGA, klávesnicový a myšový kábel je dvojito tienený 

aluminiovou fóliou a medeným opletením, čo elemininuje rádiofrekvenčné žiarenie.  

meniť 
– meniť dres – fraz. nedok. – expr. hanl. meniť príslušnosť, členstvo v politickej strane podľa vý-

hod a dostupnosti moci: To však mnohým z nich nebráni meniť dresy politických subjektov, ktoré re-

prezentujú. 

mikro- – komp. – prvá časť zložených slov s významom malý, nepatrný, napr.: ↗ mikroekonomi-

ka, ↗ mikroesej, ↗ mikrofilter, ↗ mikrohra, ↗ mikrokazeta, ↗ mikronáradie, ↗ mikronástroj, ↗ mik-

rookamih, ↗ mikroport, ↗ mikrosústredenie, ↗ mikrospoločnosť, ↗ mikrotunel, ↗ mikrotuneláž, ↗ 

mikrovlnka, ↗ mikrovlnný, ↗ mikrovŕtačka 

mediálne – adv. – prostredníctvom médií: Prvýkrát po voľbách R. Fico mediálne zaujal, keď ve-

rejne vystupoval proti účasti SMK vo vláde.  

monitorovať – nedok. čo  

1. sledovať niečo pomocou monitorovacieho zariadenia: Zariadenia v rámci elektrokardiografov 

(EKG), ktoré monitorujú činnosť srdca, vo významnej nemocnici v Uppsale, severne od Štokholmu, a 

v regionálnych nemocniciach v mestách Karlstad a Linkoping boli neschopné adaptovať sa na rok 

2000 a prestali pracovať.  

2. sústavne niečo sledovať, pozorovať, kontrolovať: Správa podrobne monitoruje jednotlivé prípa-

dy nehospodárneho zaobchádzania s majetkom a uvádza aj konkrétne sumy, o ktoré boli členovia 

družstva poškodení.  

 

Pri spracovaní slovníkových hesiel sme venovali zvýšenú pozornosť gramatickej charakteristike 

neologizmov. Najviac pozornosti sme venovali substantívam, pri ktorých je v slovníku uvedený aj 

súbor gramatických morfém naznačujúcich skloňovanie konkrétnych tvarov. Vzhľadom na fakt, že vo 

väčšine prípadov ide o nové slová v lexikálnej zásobe alebo o slová cudzieho pôvodu, je väčší pred-

poklad, že by sa mohli vyskytnúť problémy pri ich skloňovaní, a preto sme považovali za potrebné 

ponúknuť používateľovi podrobnejšiu informáciu o tejto oblasti.  

Pri vytváraní gramatickej charakteristiky substantív sme preto pracovali so systémom algoritmov 

na zaraďovanie substantív do jednotlivých tried, vzorov a podvzorov, ktorý vypracovala M. Sokolová 

(2007). Nový deklinačný systém používame z dôvodu oveľa širšieho rozpracovania systému vzorov, 

ktorý nám umožňuje zachytiť akýkoľvek typ skloňovania a bezpečne ho charakterizovať na základe 

determinujúcich morfém.  

Slovník Nová slova v češtině 1 uvádza v gramatickej charakteristike substantív len slovníkovo ob-

ligátny genitív singuláru. Pri tvorbe slovenského slovníka neologizov sme považovali za potrebné 

podať ucelenejšie gramatické informácie a tým pomôcť požívateľovi slovníka pri ich používaní. 

V slovníku preto uvádzame pri životných maskulínach nielen G sg., ale aj N pl. v prípadoch, ktoré sa 

odlišujú od tradičného skloňovania podľa vzorov chlap alebo hrdina, napr. metalista – m. živ. -tu, N pl. 

-ti. 

V prípade neživotných maskulín v slovníku uvádzame každú nezhodu s pôvodným skloňovacím 

vzorom dub, teda zaznačujeme tvar G sg. -u (minilab – m. neživ. -bu), odlišné tvary L sg. -u a -i 

(manuál – m. neživ. -lu, L sg. -li, N pl. -ly) , pri zakončených na -r, -l uvádzame N pl. a pri odlišnom 

skloňovaní aj I pl. -ami (minikemp – m. neživ. -pu, I pl. -pami). Pri substantívach skloňujúcich sa 

podľa vzoru stroj uvádzame obligátny G sg. -a (monodisplej / mono displej – (viacsl.) m. neživ. -ja), 
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prípadne dvojtvar -a/-u a v sporných prípadoch zakončených na -r, -l aj N pl. (maxisingel – m. neživ. 

-lu/la, N pl. -le). 

Pri substantívach ženského rodu skloňujúcich sa podľa vzoru žena uvádzame v slovníkovej časti 

v rámci gramatických informácií G sg., G pl., napr. misska – f. -ky, G pl. -siek. V prípade substantív 

patriacich k vzoru ulica uvádzame informácie o tvare G sg., G pl. (miniruža – f. -že, G pl. -ží)  

a v prípade slov cudzieho pôvodu končiacich sa na -ia osobitne upozorňujeme aj na D pl. (magneto-

terapia – f. -ie, G pl. -ií, D pl. -iám). Gramatickú informáciu feminín patriacich k vzoru dlaň tvorí G 

sg. a D pl., kde je potrebné používateľov upozorniť na neutralizáciu kvantity (modeláž – f. -že, D pl. -

žam). Pri feminínach patriacich k vzoru kosť je v slovníku uvedený len G sg., napr. multikultúrnosť 

– f. -ti. 

Gramatická informácia neutier pozostáva z obligátneho G pl., v prípade odlišnosti od pôvodného 

vzorového slova mesto sme osobitne vyznačovali aj L sg. (miništúdio – n. -ia, L sg. -iu). V prípade 

substantív skloňujúcich sa podľa vzoru srdce uvádzame tvary G sg. aj G pl., napr. maxivajce – n. -ca, 

G pl. -jec, ale memo pole – viacsl. n. -ľa, G pl. -lí. Gramatická informácia neutier, ktoré sa skloňujú 

podľa vzoru vysvedčenie, je tvorená len tvarom G sg. (mikrosústredenie – n. -nia). 

 

3 Pespektívy ďalšieho výskumu slovenských neologizmov 

Ako sme naznačili v úvode, zostavený základ slovníka neologizmov ponúka do budúcnosti mož-

nosť uchopiť problematiku neologickej lexiky komplexne prostredníctvom teórie motivácie 

v lexikálnej zásobe (porov. J. Furdík, 2008; M. Ološtiak, 2011, 2013a). Materiál, ktorý je výsledkom 

našej bakalárskej práce, plánujeme využiť v rámci diplomovej práce ako podklad na skúmanie koope-

rácie temporálnej motivácie s ďalšími motivačnými typmi (porov. Ološtiak, 2011, s. 31 – 39; 69; 91; 

133; 180; 211; 262; 277). Už v tejto fáze možno na skúmanom materiáli dokumentovať, ako tempo-

rálne motivované jednotky vznikajú pôsobením viacerých motivácií, a to najmä: 

a) interlingválnou motiváciou, napr. z anglického jazyka pochádzajú neologizmy ako manager, 

minilab, mainframe, príp. aj kalkovaním (mouse – myš); 

b) slovotvornou motiváciou, napr. multikultúrny → multikultúrnosť, modem → modemovať; 

c) syntaktickou motiváciou, napr. monetárna politika, permanentný make-up; 

d) frazeologickou motiváciou, napr. mať drive/drajv; 

e) abreviačnou motiváciou, napr. demo – demonštračná ukážka; 

f) sémantickou motiváciou, napr. mafián – 1. „príslušník mafie“ → 2. neosémantizmus: „kto sa 

správa ako člen mafie“; motorkár – 1. „motocyklista“ → 2. neosémantizmus: „člen skupiny mladých 

ľudí, ktorí jazdia na motocykloch, ktorí svoju príslušnosť k skupine dávajú najavo niektorými vonkaj-

šími znakmi, oblečením, tetovaním“. 

Výsledkom diplomovej práce by mal byť podrobný rozbor neologického materiálu začínajúceho 

na písmeno M, vychádzajúceho tentoraz už z oboch dielov slovníka Nová slova v češtině 1 a Nová 

slova v češtině 2 (Martincová a kol., 1998, 2004), ktorého hlavným cieľom bude analyzovať kooperá-

cie jednotlivých motivácií pri vzniku neologických lexém. Tento výskum by mohol byť do budúcnosti 

prínosom nielen ako zdroj informácií o slovenskej neologickej lexike, ale aj ako podklad na komplex-

nejší výskum relačnosti temporálnej motivácie. 
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