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Adaptácia vybran�ch akronymov do systému sloven�iny

Agáta Kar�ová

Slovensk� národn� korpus, 
Jazykovedn� ústav �. �túra Slovenskej akadémie vied, Bratislava 

V posledn�ch desa�ro�iach sa ve�mi r�chlo rozvíja v�skum v oblasti tech-
niky, v�sledkom �oho sú nové technológie a zariadenia aj v oblasti mobilnej 
komunikácie. Tie sa stali dostupn�mi vä��ine obyvate�ov vzh�adom na prija-
te�né ceny a jednoduchú manipuláciu so zariadeniami. S t�m súvisí aj tvorenie 
a pou�ívanie slov, ktoré pomenúvajú nové javy a predmety, pri�om ide vo vä�-
�ine prípadov o prevzaté slová a skratky, ktoré sa adaptujú do systému sloven-
�iny.

V�aka �astému pou�ívaniu a roz�íreniu pomenovaní z oblasti mobilnej 
komunikácie proces adaptácie nov�ch slov prebieha ve�mi r�chlo. Nami skú-
mané frekventované skratky, ako sú SMS, MMS, SIM, PIN, CLIP, CLIR, WAP, 
sú roz�írené a známe takmer v�etk�m generáciám, �u�om s rôznym vzdelaním, 
profesijn�m zameraním a pod. Zo v�etk�ch t�chto akronymov je v Krátkom 
slovníku slovenského jazyka (KSSJ, 2003) uveden� len jeden, a to slovenskej 
v�slovnosti prispôsobené slovo esemeska. V Slovníku sú�asného spisovného 
jazyka A – G (SSSJ, 1. zväzok, 2006) je popri esemeske zachytené aj odvodené 
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sloveso esemeskova� a prídavné meno esemeskov�, substantívum ememeska a od 
neho odvodené desubstantívum ememeskova�.

Na spresnenie v�znamov skúman�ch akronymov predkladáme ich definície,
vytvorené na základe viacer�ch zdrojov, ktoré uvádzame pri jednotliv�ch v�ra-
zoch, pri�om hlavn�m zdrojom bol slovní�ek pojmov zo stránky http://www.
orangeportal.cz.

SMS (Short Message/Messaging Service) je funkcia, ktorou sú vybavené 
bezdrôtové telefóny GSM a ktorá umo��uje posiela� a prijíma� krátke alfanu-
merické správy. V ponímaní be�ného pou�ívate�a ozna�uje SMS aj v�sledn� 
produkt – správu.

MMS (Multimedia Messaging Service) je nov� �tandard multimediálnych 
slu�ieb vypracovan� na pou�ívanie technicky progresívnych bezdrôtov�ch 
koncov�ch zariadení. Slu�ba umo��uje postupn� prenos rôznych typov multi-
mediálnych obsahov, napr. obrazov, zvukov, videoklipov at�.

SIM (Subscriber Identity Module) je karta be�ne pou�ívaná v telefóne 
GSM. Obsahuje mikro�ip, v ktorom sú ulo�ené informácie a ktor� �ifruje prenos 
hlasu a dát, a t�m v podstate znemo��uje tajné odpo�úvanie hovorov. SIM 
karta ukladá údaje, pod�a ktor�ch poskytovate� slu�ieb identifikuje volajúceho,
obsahuje v�etky informácie o telefóne (telefónne �íslo, telefónny zoznam, ú�el 
at�.), umo��uje prístup k bezdrôtovej sieti a pou�ívanie funkcií telefónu.

PIN (Personal Identification Number) je osobné identifika�né �íslo. V ob-
lasti bezdrôtov�ch zariadení sa pou�íva PIN kód pri SIM karte na nadviazanie 
hovoru alebo na prenos dát. Poskytovate� slu�ieb mô�e vy�adova� PIN kód pre 
odchádzajúce volania, aby tak prispel k ochrane mobilného telefónu pred zne-
u�itím (porov. Pila�, 1999, s. 220; Ráko�, 2001, s. 186).

CLIP (v�slovnos� /klip/) (Calling Line Identification Presentation) je 
slu�ba, v�aka ktorej sa na displeji mobilného telefónu zobrazí �íslo volajúce-
ho, prípadne jeho meno, ak je ulo�ené v pamäti telefónu (porov. Mislovi�ová, 
2006, s. 18).

CLIR (v�slovnos� /kli:r/) (Calling Line Identification Restriction). Vo�-
n� preklad tejto slu�by je „zákaz zobrazenia �ísla volajúceho“. Ak má volajúci 
aktivovanú slu�bu CLIR, jeho �íslo sa nezobrazí na displeji telefónu ani vtedy, 
ke� má aktivovanú slu�bu CLIP.

WAP (Wireless Application Protocol) je prv� celosvetov� �tandard pre 
internetové slu�by poskytované prostredníctvom mobiln�ch sietí. Doká�e zo-
brazi� „miniatúrne webové stránky”, ktoré v porovnaní s be�n�mi internetov�-
mi stránkami síce vyzerajú zjednodu�ene, ale obsahujú �irokú ponuku slu�ieb 
vrátane bankov�ch operácií, predaja vstupeniek, poskytovania aktuálnych správ 
a mnoho �al�ích mo�ností (porov. �ern�, 1994, s. 23).

V�etky vy��ie vymenované skratky sú akronymy anglického pôvodu, teda 
skratky vytvorené zoskupením za�iato�n�ch písmen slov, ktoré danú skratku 
zárove� definujú. Pou�ívate�mi sú vnímané ako prevzaté z angli�tiny, �omu
nasved�uje aj rôznorod� spôsob ich v�slovnosti. Adaptácia t�chto akronymov 
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prebieha na v�etk�ch jazykov�ch úrovniach, pri�om tento proces nie je ukon-
�en�.

Z ortografického h�adiska sa popri základn�ch a pôvodn�ch spôsoboch
zápisu usta�ujú tie� príznakové sekundárne podoby s úzkym prepojením s v�-
slovnos�ou. Popri primárnej podobe SMS sa pou�íva aj forma zápisu esemes; 
k základnej forme CLIR sa pridru�uje spôsob zápisu klir a pod. Na foneticko-
-fonologickej úrovni sledujeme prispôsobovanie v�slovnosti predov�etk�m pri 
spoluhláskov�ch skratkách (mms, ememes a pod.).

Tabu�ka �. 1: V�skyty akronyma SMS a jeho derivátu smska v rôznych varia-
ntoch zápisu

forma zápisu prim-3.0-snk-all Google Morfeo

SMS 2836
734 1 260 474

sms 597

SMSka 27

485 5 417SMS-ka 8

smska 27

esemeska 47 319 5 533

esemes 4 233 310

Na overovanie frekvencie sme vyu�ívali ako najdôle�itej�í zdroj Slovensk� 
národn� korpus, presnej�ie jeho verziu prim-3.0-snk-all z roku 2007, ktorá obsa-
huje viac ako 350 miliónov tokenov (textov�ch jednotiek). Za�iatkom roka 2009 
bola sprístupnená nov�ia verzia prim-4.0 v rozsahu 550 miliónov jednotiek. Okrem 
ve�kého rozsahu je v�hodou tohto zdroja �t�lovo-�ánrová vyvá�enos� textov, ich 
usporiadanos� (texty sa neopakujú), oproti be�n�m prehliada�om sofistikovanej�ie
mo�nosti vyh�adávania v�aka prehliada�u Bonito. Nev�hodou z ná�ho h�adiska 
bolo men�ie zastúpenie spontánnych diskusií, chatov a in�ch neoficiálnych textov,
ktoré sú pre svoju spontánnos� a nepripravenos� najbli��ie hovorovému �t�lu.

Internetové prehliada�e Google a Morfeo vyhovovali na doplnenie a porov-
nanie v�sledkov s v�sledkami z korpusu. V�hodou je ich rozsah a �asová aktuál-
nos�, problémy spôsobuje ich nepreh�adnos�, neprítomnos� tokenizácie a lema-
tizácie, obmedzené mo�nosti presného vyh�adávania (nerozli�ujú malé a ve�ké 
písmená, diakritiku vrátane poml�iek a spojovníkov) a opakovanie toto�n�ch 
textov, ktoré sme �iasto�ne eliminovali t�m, �e sme uviedli po�et v�skytov bez 
opakovaní, na ktoré za posledn�m zobrazen�m odkazom upozor�ujú webové 
prehliada�e. Napriek tomu to v�ak nevylu�uje skreslenie v�sledkov frekvencií 
a ich relatívnos�, preto slú�ia ako orienta�n� zdroj na zistenie frekvencií, ktoré 
sme zaznamenávali v �asovom úseku 15. – 30. 8. 2007.



210

Morfologická adaptácia skúman�ch akronymov spo�íva v ich zaradení do 
slovného druhu a sú�asne vo v�le�ovaní novej lexikálnej jednotky do niektorej 
z existujúcich paradigiem (porov. Orgo�ová – Bako�ová, 2005, s. 78). �ast�m 
javom je, �e skratka s pôvodnou v�slovnos�ou s prislúchajúcou formou zápisu 
má tendenciu by� vnímaná ako sklonné substantívum mu�ského rodu na rozdiel 
od formy odvodenej pridaním slovotvorného formantu, ktorá je sklo�ovaná ako 
neutrum (PIN – maskulínum, pinko – neutrum; CLIP – maskulínum, clipko – ne-
utrum; WAP – maskulínum, wapko – neutrum). Podoby akronymov �enského 
alebo stredného rodu s pridan�m slovotvorn�m formantom -ka/-ko (porov. 
Horeck�, 2005, s. 9 – 10) sa pou�ívajú hlavne v neoficiálnej písomnej aj ústnej
komunikácii, prispôsobenie prostredníctvom t�chto formantov vedie k zjedno-
du�eniu a zjednozna�neniu systému sklo�ovania príslu�n�ch slov. V�skyty 
z internetu uvádzame v nasledujúcich tabu�kách:

Tabu�ka �. 2: Po�et v�skytov slov s formantmi -ka/-ko

slovotvorn� 
formant

prim-
3.0-snk-all

prim-3.0-snk-
all spolu

Google Morfeo

SMSka -ka 27

62 485 5 417SMS-ka -ka 8

smska -ka 27

esemeska -ka 47 47 319 5 533

MMSka -ka 1

2 57 53MMS-ka -ka 1

mmska -ka 0

ememeska -ka 1 1 18 12

SIMka -ka 1
4 123 2 126

simka -ka 3

PINko -ko 2
3 168 360

pinko -ko 1

CLIPko -ko 3
4 33 47

clipko -ko 1

klipko -ko 3 3 51 37

CLIRko -ko 0
0 28 9

clirko -ko 0
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klirko -ko 1 1 8 6

WAPko -ko 0
4 538 1 490

wapko -ko 4

Vo Slovenskom národnom korpuse, verzia prim-3.0-snk-all, sa vyh�adáva-
né slová s formantmi -ka/-ko vyskytovali v zanedbate�nom mno�stve okrem 
slova esemeska. Uveden� v�skyt pod�a internetov�ch prehliada�ov ukazuje 
v prípadoch odvodenín od akronymov SMS, SIM a WAP ich �ivotaschopnos� 
a �asté pou�ívanie. Odvodeniny s dan�mi formantmi od skratiek MMS, PIN, 
CLIR, WAP sa vyskytovali pomerne málo, nie sú zrejme v�eobecne roz�írené. 
Substantíva s formantmi -ka majú zvä��a úplnú paradigmu, substantíva s for-
mantom -ko sa sklo�ujú s mal�mi v�nimkami len v singulári. Akronymy CLIP, 
CLIR, PIN a WAP sa mô�u sklo�ova� aj bez pridania slovotvorného formantu 
-ka/-ko, a to pridaním príslu�n�ch gramatick�ch morfém k základu slova (napr. 
CLIPu, CLIRu, PINu, WAPu).

Na slovotvornej rovine sú najmä pri vysoko frekventovan�ch lexémach 
bohato rozvetvené slovotvorné hniezda, vytvorilo sa mno�stvo odvodenín 
v rámci v�etk�ch plnov�znamov�ch slovn�ch druhov, ktoré vznikajú s vyu�itím 
slovotvorn�ch procesov a postupov typick�ch pre systém sloven�iny. Na ilu-
stráciu uvádzame v nasledujúcej tabu�ke zoznam motivátov akronymu SMS 
v základnom tvare, ktoré sme vyh�adali v prim-3.0-snk-all a na portáloch Google 
a Morfeo.

Tabu�ka �. 3: Deriváty akronymu SMS

typ derivátu základn� tvar derivátu

substantívny esemeska, smska, SMSka, SMS-ka; 
esemeskár

adjektívny SMSkov�, esemeskov�

slovesn� – ur�it� slovesn� tvar SMSkova�, esemeskova�, 
esemesknú�, preesemeskova�, 
doesemeskova�, obesemeskova�, 
vyesemeskova�

slovesn� – neur�it� slovesn� tvar SMSkovanie, smskovanie; SMSkujúci

adverbiálny esemeskovo

kompozitá SMSkovaniachtiv�, SuperSMS, 
esmesmánia

Mno�stvo motivátov vytvoren�ch od motivantu SMS sved�í tie� o r�chlom 
etablovaní sa tohto slova do slovnej zásoby sloven�iny (porov. aj Horeck�, 2005, 
s. 10 – 11). Odvodeniny boli vytvorené rôznymi spôsobmi, naj�astej�ie sufixál-
nou deriváciou, pri�om sú zastúpené takmer v�etky plnov�znamové slovné 
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druhy okrem zámen. Akronym SMS �asto funguje v pomerne ustálen�ch slov-
n�ch spojeniach: SMS správa, SMS banking, SMS brána, SMS centrum, SMS 
notifikácia a pod. Zaujímavé je kompozitum SMSkovaniachtiv�, ktorého v�skyt 
sme zaznamenali na internetovom portáli Google. Vzniklo nieko�konásobnou 
deriváciou od základu SMS:

SMS + formant -ka � SMSka + -ova�� SMSkova� + -nie � SMSkova-
nie (G sg.) � SMSkovania + chtiv� (juxtapozícia) � SMSkovaniachtiv�

Z porovnania po�tu v�skytov vybran�ch lexém v textoch diferencovan�ch 
pod�a �t�lu sa ukazuje v�razná tendencia pou�íva� v odbornom a administra-
tívnom �t�le primárny zápis skratiek s obmedzovaním sklo�ovania. V umelec-
kom, publicistickom a najmä v hovorovom �t�le sa �asto pou�ívajú odvodeniny 
so slovotvorn�mi formantmi -ka/-ko a omnoho �astej�ie sa oh�bajú, pri�om 
podoby s formantmi sa stále vnímajú ako príznakové formy.

Malá sonda do v�skumu adaptácie lexém z oblasti mobilnej komunikácie 
ukazuje, �e vybrané akronymy, najmä skratky SMS a MMS a ich odvodeniny, 
sa u� v�lenili do systému slovnej zásoby sloven�iny a ich zaradenie sa uskuto�-
nilo sú�asne na v�etk�ch jazykov�ch rovinách. 
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