
V súčasnej bulharčine, češtine a slovenčine sa zvyšuje používanie
neologizmov alebo okazionahzmov s prefixálnou morfémou disko- Ich
frekvenaa v troch skúmaných slovanských jazykoch nie je veľmi rozdielna,
zložka disko- sa tu ľahko spája s rôznymi slovami Napr v bulharčine
KBCKOMy3HK.a, ffBCKOMOffa, XHCKOM&H, ffKCKoaacrpoeBxe, jrjiCKOKpaionta,
ffHCKtocoJiaa, HHCKoaonenr,, v češtine diskohudba, diskohema, diskopovídání,
dľskopanorama, du>koparket, diskokurs, diskoborci, dľikostudio, dn>kovaneté,
v slovenčine diskonoc, diskorytmus, diskotanec Analogicky sa vo vačse)
miere používa aj prefixalna morféma video-, napr česky vtdeohit, videoklip,
videokaváma, videoreklama, slovensky videostop, videoaktuality, videorecep-
tár, videoporada Táto tendencia je zároveň príkladom jazykovej módy Prvá
časť zložených slov často začína fungovať ako samostatné slovo video, disko

V súčasnej spisovnej bulharčine, slovenčine a češtine sa pre tvorbu
neologizmov a oka/ionahzmov často používajú sufixy -izac-, -iznitis atď,
napr Koaforsanivi, KaJTHtpopfnrzaipfa; arxanTRa-u*, v slovenčine matematt-
zdaa, robotizácia, estetizaua, majonzmus, thatchenzmus, amaterizmus, v češ-
tine ntvtizace, probabhzmus

Zaujímavé je, ako sa tieto neologizmy a okazionalizmy dostávajú do pí-
sanej podoby jazyka Pri prvom použití sú obyčajne označené rôznymi spô-
sobmi
1 Graficky - niektoré nové slová sa uvádzajú v zátvorkách, iné sú napísané
kurzívou alebo sú podčiarknuté Vyčlenenie lexémy v písme je svedectvom,
že ju autor cíti ako nezvyčajné slovo, a preto sa ju snaží zvýra/fuť, čim
upútava čitateľovu pozornosť
2 Význam slova sa vysvetľuje použitím synonym, homonym alebo opisom

Keď sa neologi7mus alebo okazionahzmu!> ďalej vyskytuje v kontexte,
píše sa už ako bežne, známe slovo

Je zrejme, že dynamiku jazyka možno najzreteľnejšie sledovať v oblasti
tvorenia slov Tu sa zastavíme pri porovnaní tvorenia slovies a deverbatív
L prídavných a podstatných mien, kde existuje veľký rozdiel medzi bulharči-
nou na jednej strane a slovenčinou a češtinou na druhej strane V češtine sa
slovesá a deverbatíva tvoria L prídavných a podstatných mien pomocou prefi-
xu z-, napr zrovnoprávnil (rovnoprávny), zprogrevvmt a zprogresivnénf (pro-
gresivni) Niektoré / týchto pomenovaní vznikajú prostredníctvom deadver-
bializácie verbálnej zložemny, napr mít ohled na ničo - zohlednit Okrem
toho predpona z- môže označovať aj výsledok deja, môže mať sémantiku
'stať sa nejakým" - zkrvavčt, "defuutívnosť" - zbýt se, zburcovat, "urobiť
nejakým" - zdlouíit, zmékčit Slovesá so slovotvorným významom "stať sa
nejakým" sa tvoria pomocou predpony z- a sufixu -i- a slovesá so
sémantikou "urobiť nejakým" sa tvona predponou z- a sufixom -i-. Prefix z-
hrá veľkú úlohu aj v opozícii dokonavosť - nedokonavosť slovesa

Podobná je situácia v súčasnej spisovnej slovenčine, kde slovesá s mi-
nimálnym rezultatívnym významom typu organizovať, konštruovať začínajú
v dokonavom vide priberať predponu z-/s- Niekedy nadobúda predponové
sloveso nový význam, odlišný od pôvodného významu, napr viesť - zviesť
(Oravec - Bajzíková - Furdík, 1984)
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Vo vidovej diferenciácii českého slovesa sa realizuje proces štylistickej
neutralizácie niektorých cudzích slov V češtine ako aj v slovenčine je per-
fektivizácia pomocou predpôn jedinou možnosťou odstraňovania dvojvido-
vosti slovesa cudzieho základu Predpona z- tu má najväčšiu frekvenciu,
napr v češtine sa prostredníctvom nej tvorí dokonavý vid viac ako 200 slo-
vies (Lebed'ová, 1984), napr zrenovoval, zkomplikovaí V tomto prípade
prefix slúži len na perfektivizáciu slovies a nemá iné sémantické odtienky

V česko-bulharskom slovníku C Románskej nachádzame 213 slovies, vy-
tvorených pomocou predpony z-, napr zazit (cizí), zdedil (ded) atď V slo-
vensko-bulharskom slovníku je slovies s predponou z- 909, napr zblednúť
(bledý), zgúľať (guľa) atď

Zo slovenských slovies 10 % nemá presný preklad do bulharčiny - pre-
kladajú sa len opisom V češtine je takých slovies 17 % Celkovo môžeme
tieto slovesá rozdeliť do troch podskupín
1 Slovesá s výVnamom pasívneho nadobudnutia nejakej kvality, napr česky
zbujnét - crsns Syesr, slovensky zbezočivieť - crasa aartji, fftpatK, 6e-
3o*uai6 Táto podskupina slovies je najpočetnejšia - patrí do nej okolo
10 % českých a 5 % slovenských slovies s predponou z-, ktoré nemajú v bul-
harčine jednoslovný ekvivalent
2 Slovesá, pn ktorých sa nová kvalita nadobúda aktívnym spôsobom, vply-
vom nejakého vonkajšieho faktora, napr česky zpňjenimi (pňjemný) -
nanpaax optiaren, slovensky zdrsniť (drsný) - narrpaaa nepasen Túto
podskupinu tvorí 5 % českých a zhruba 3 % slovenských slovies s predponou
z-, ktorých preklad do bulharčiny je opisný
3 Slovesá, ktoré takisto nemajú v bulharčine jednoslovný ekvivalent, ale
nemajú príznaky slovies z podskupín l a 2, napr česky ztroskotat - pasóxst
na MaxKx napqera, npenpna Heycuex, KopaÓoKpymeBse, slovensky zdaniť
- OÓJTOXa C PfOMfB

V Slovníku spisovného jazyka českého IV (1971) je slovies s predponou
z- 611, z nich 133 sa používa zriedkavo alebo sú zastarané Prehľad slovies
s predponou z- v češtine a slovenčine a ich porovnanie s bulharskými ekviva-
lentmi ukazuje na nedostatok tej istej možnosti tvorenia slov v bulharčine,
v ktorej sa na vyjadrenie toho istého zmyslu používa parafráza, opisná
konštrukcia Aj tu má príčina rozdielu medzi tromi slovanskými jazykmi sys-
témovo-štruktúmy charakter

Jazyk sa stále premieňa Výskum jazykovej dynamiky troch príbuzných
jazykov, akými sú súčasná spisovná slovenčina, čeština a bulharčina, ich
vývojových tendencií, ktoré sa uplatňujú v lexike a najmä v slovotvorbe
posledných 20 rokov, pomáha spoznať rozličné stránky vlastného jazyka,
ukazuje spôsoby obohacovania a špecifickosť každého ? týchto jazykov
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