LEXIKOLÓGIA - TVORENIE SLOV
TVORENIE

SLOV

a) odvodzovaním
b) skladaním
c) spájaním
d) skracovaním
e) prenášaním významu
f) preberaním z cudzích jazykov
a) odvodzovanie slov
- nové slová vznikajú najčastejšie odvodzovaním
- odvodené slová sa tvoria zo základového slova
- základové slovo je také slovo, od ktorého možno tvoriť
odvodené slová
pr. robiť - urobiť, zarobiť, narobiť, odrobiť, prerobiť; kniha knižka) knižnica) knižný
- odvodené slovo sa skladá z:
slovotvorná predpona + slovotvorný základ
(vy+plniť, za+písať)
slovotvorný základ + slovotvorná prípona
(ceruz+ka) kniž+ka)
slovotvorná predpona + slovotvorný základ +
slovotvorná prípona (pod+hrad+ie, pred+škol+ský)
- slovotvorná predpona (SP)
- časť odvodeného slova, ktorá stojí pred slovotvorným
základom a významovo ho mení
pr. priletieť, vyletieť, preletieť
- slovotvorný základ (SZ)
- časť odvodeného slova, ktorá ostane po odtrhnutí
slovotvornej predpony alebo prípony
pr. (pre-)maľovať, (vy-)skočiť, (zo-)hriať, chodníč(-ek), aut(íčko), (pod-)hrad(-ie)
- slovotvorný základ niektorých slovies sa môže vyskytovať
ako samostatné slovo pr. (pre)letieť, (pri)dať.
- pri iných slovesách sa nevyskytuje ako samostatné slovo pr.
(vy-)ložiť, (pre-)krojiť
- slovotvorný základ sa často hláskovo obmieňa, ale
významom sa nemení: chodník - chodníč(-ek)) žiak - žiač(ka), druh - druž(-ka), breza - briez(-ka), ucho - uš(-ko)
- slovotvorná prípona (SP)
- časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným
základom a významovo ho obmieňa
pr. (chodníč)-ek), (vež)-ička), (aut)-íčko
- zdrobneniny a zjemňujúce slová tvoríme pomocou
slovotvorných prípon:
-ik/-ík, -ček, -ek, -ok, -ka, -ička, -očka/-ôčka, -ienka –ko, íčko, -iatko/-ätko
- zveličené slová tvoríme pomocou slovotvornej prípony:
-isko
- príponami tvoríme:
názvy osôb: -č, -ár/-iar, -tel', -ník, -ík, -ec, -ca, -ák/-iak, -an/čan, -áň, -úň, -och, -ista, -a, -ka, -yňa, -ička, -ica
názvy vecí a nástrojov: -ina, -ica, -ka, -ok, -ník, -ár, -ák, -ec, áč, -č, -eň, -iak, -dIo
názvy miest: -eň, -áreň/-areň, -ňa, -ovňa, -isko, -ište, -nica, ica
názvy vlastností: -osť, -oba, -ota, -stvo, -ie
názvy dejov: -ie, -ot, -ba, -ačka
- prídavné mená tvoríme odvodzovaním pomocou
slovotvorných prípon: -ov, -in, -í, -ací, -ajší, -ský, -ický, -ný, ený, -ový, -atý, -itý, -astý, -istý, -avý

- Slovesá tvoríme predponami: vy-, na-, za-, pri-, pre-, u-, z-,
zo-, s-, v-, pod-, od-, do- tvarotvorná prípona (TP)
- treba ju odlišovať od slovotvornej prípony, pridáva sa k
slovu pri ohýbaní
- po jej pridaní slovo zmení iba tvar, ale nenadobudne nový
význam
pr. uči+teľ (TZ+SP), uči+teľ+ovi (TZ+SP+TP)
- slovesá najčastejšie vznikajú pomocou predpôn
pr. vyletieť, zakúriť, pridať,
- podstatné mená najčastejšie vznikajú pomocou prípon:
pr. chrobáčik, srnček, strojček, kamienok, lúčka, horička,
púpavienka, kladivko, autíčko, vetrisko,
- príslovky vznikajú pomocou prípon
pr. veselo, minule, ľudsky

b) skladanie slov
- spájanie dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov do
jedného zloženého slova
pr. päť + ročný, vlak + vedúci, veť(ký)+ trh, auto+škola
- často sa medzi ne vkladajú samohlásky -o-, -e-, -i-:
pr. časolet, vodovod, zemeguľa, lomidrevo.
- slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch
slovotvorných základov, nazývajú sa zložené slová

c) spájanie slov
- pri spájaní slov vznikajú združené pomenovania
- ide zväčša o spájanie prídavných a podstatných mien
pr. čierna káva, materská škola, zoologická záhrada, triedna
kniha, plniace pero, mlynárik kapustný, obývacia izba,
panelový dom ...
d) skracovanie slov
- skracovaním vznikajú
1) skratky (skratky, skratkové slová, iniciálové skratky)
osobitným typom skratiek sú:
- skratkové slová
- iniciálové skratky
2) značky
skratky
- ustálené jazykové jednotky, vznikajú skrátením slova
alebo slovného spojenia
- používajú sa najčastejšie v administratívnych textoch
- píšeme za nimi bodku
pr. atď. = a tak ďalej, a pod., ap. = a podobne, napr. =
napríklad, a i. = a iné, a iní, a inde, tzv. = takzvaný, PhDr. =
doktor filozofie (akadem. titul, píše sa pred menom), PhD. =
doktor filozofie (ved. hodnosť, píše sa za menom), Ing. =
inžinier, t. j. = to jest, t. r. = tohto roku, hod. = hodina, resp.
= respektíve, kpt. = kapitán, st. = stupeň al. starší, a. s. =
akciová spoločnosť, spol. s r. o. = spoločnosť s ručením
obmedzeným...
skratkové slová
- sú utvorené zo začiatočných písmen, skupín písmen či
slabík viacslovných pomenovaní
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pr. TANAP = Tatranský národný park, CHEMKO =
Chemický kombinát, SATUR = Slovenská turistická
agentúra, Slovnaft = Slovenská nafta, NATO = angl. North
Atlantic Treaty Organisation, Organizácia severoatlantickej
dohody.
- správajú sa ako slová - vyslovujú sa tak
- nepíšeme za nimi bodku
- tvoria sa od nich odvodené slová
pr. ufón, ufológia, ufológ, ufo logický,
časté sú slangové odvodeniny, napr. sľukár (člen SĽUK-u =
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu), soška
(stredná odbor. škola)
- ohýbajú sa:
1. o TANAP-e, (prípona sa pridáva cez spojovník, lebo
slová sa končia na spoluhlásku)
2. v Rempe, z Chemka (slová sa končia na samohlásku:
Rempo). V hovor. štýle môžu nadobudnúť vlastnosti
bežných slov, napr. v ufe (od slova UFO = angl. Unidentified
flying objects, neidentifikovaný lietajúci objekt)
iniciálové skratky
- vznikli zo začiatočných písmen viacslovných pomenovaní
pr. SR = Slovenská republika, ZŠ = základná škola, NBS =
Národná banka Slovenska, EU = Európska únia.
- nesprávajú sa ako slová - vyslovujeme ich ako samostatné
písmená v abecede [es er, zé eš, en bé es, é ú]
- sú neohybné
- netvoria sa od nich odvodené slová (iba hovorovo
môžeme povedať: idem do NBS-ky [iďem do enbéesky])
- nepíšeme za nimi bodku
značky
- nepíšeme za nimi bodku
- medzinárodné dohodnuté označenia
meracích jednotiek a chemických značiek: pr. km = kilometer,
N = dusík, kWh = kilowatthodina, °C = stupe ň Celzia,
meny: Sk = slovenská koruna, DM = Deutsche Mark, nemecká marka,
hud. značiek: f = forte, silno, C dur = durová stupnica od tónu
C
evidenčných značiek motor. vozidiel : BA 344AB

...
e) prenášanie významu
- metaforicky (podľa vonkajšej podobnosti)
pr. hlava - hlava štátu
- metonymicky (podľa vnútornej súvisloti)
pr. čítať Kukučína
f) preberanie slov z cudzích jazykov
- internacionalizmy
- medzinárodne používané slová, ktoré prešli do viacerých
jazykov
pr. auto, lexikológia, akcia, futbal, kupé, softvér
- kalk
- doslovný preklad cudzieho slova alebo slovného spojenia
pr. Computer network - počítačová sieť
- typické okruhy slov, ktoré sme prebrali z iných jazykov:
- z rumunčiny - slová späté s chovom oviec ako salaš,
valach, žinčica, bryndza, bunda, koliba, vatra, fujara,
- z angličtiny terminológiu športovú (futbal, volejbal,
bekhend, kraul), hudobnú (bít, rokenrol, rap [rep], country
[kántri)) a v súčasnosti počítačovú a inú (softvér, hardvér, email [imejl], bajt),
- z francúzštiny a taliančiny slová z oblasti umenia
(akordeón, klavír, klarinet, piano, viola, andante, primabalerína, bas, freska), kuchyne a módy (pyré, šampanské,
špagety, saláma, pizza [-cc-], toaleta, kostým, rúž, kravata),
- z nemčiny okrem bežných slov, ako sú šunka, ďakovať,
musieť, najmä slová z oblasti cechovníctva (majster, šuster,
garbiar, cech), baníctva (huta, haviar, šachta, šichta, fárať) a
verejnej správy (grunt, árešt, richtár).
- z češtiny (pravítko, sústava, cestopis, múčnik, viditeľný)
- z maďarčiny (vankúš, beťár, oldomáš, báčik, dereš), aj
maďarčina sa obohatila o mnohé slovenské slová, napr.
borozda (brázda), udvar (dvor), asztal (stôl);
- z exotických jazykov, ako sú eskimáčtina (kajak),
malajčina (gong, kečup), indické jazyky (maharadža, banán,
indigo ), čínština (mandarín) …
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