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Téma štvrtého čísla časopisu A & P povstala z fascinácie, zo zaujatia, z nadšenia, z 

nepokoja, až z patologického posadnutia. Re vstúpilo do vedomia ako žart, ako nápad, 

ako momentálny impulz, avšak uhniezdilo sa v ňom ako to, čo teraz cítime až ako 

definujúci civilizačný mém (indikátor čohosi, signál, symbol, index, ikon, čokoľvek, 

hocičo) a odmieta ho opustiť, až kým sa nedočká reflexie. Vlastne nie, reflexia by bola 

na mieste, ak by sme re tematizovali po druhýkrát, ako to ale nazvať teraz, keď s re 

debutujeme? Flexia? A prečo to znie ako nezmysel?  

Azda niet frekventovanejšej významotvornej predpony. A často zároveň 

fundamentálne nefunkčnejšej vzhľadom na prvotný, pôvodný význam. Aký je vzťah 

medzi habilitáciou a rehabilitáciou? Prehrávame znova, keď rekapitulujeme?  

Re je návratom (trospektívou) alebo opakovaním (produkciou) – zaujímajú nás 

obe podoby, oba módy. Tie na hranici alebo za ňou, pohrávajúce sa s významami, 

žonglujúce s nimi, (samo)účelne prezentujúce štylistickú ekvilibristiku a s ňou 

myšlienkovú bravúru, i tie konvenčnejšie, tradičné (retro, remake, retake, respawn atď.), 

tematizujúce re ako súčasť funkčného pojmu vo vzťahu ku kultúre a civilizácii, ktorá sa i 

vďaka nemu a jeho prostredníctvom stáva autotematickou.   

Možné sú však i príspevky tematizujúce re ako solmizačnú slabiku 

znamenajúcu tón d a príspevky, v ktorých sa objaví Re – značka chemického prvku 

(rénium). Tieto však budú akceptované iba vtedy, ak sa im podarí preukázať, že patria 

do časopisu venovaného umeleckej komunikácii a popkultúre.    

 

re- 

absorbcia, adjustácia, areácia, agencia, agent, agín, agovať, akcia, akcionár, 

akcionársky, akcionársto, akčníctvo, akčný, aktancia, aktančný, aktant, aktatrón, 

aktibilita, aktív, aktivácia, aktivačný, aktivita, aktivizácia, aktivizačný, aktívnosť, aktívny, 

aktivovaný, aktivovať, aktometer, aktoplast, aktor, aktorovňa, aktorový, ál, algár, ália, 

álie, alista, alistickosť, alistický, alita, alitný, alizácia, alizačný, alizátor, alizátorský, 

alizmus, alizovať, alizovateľný, álka, álno, álny, amaterizácia, amaterizovať, ambulácia, 

ambulovať, amputácia, animácia, animačný, animátor, asekurácia, bab, bach, barbora, 

barborový, bec, beka, bel, belant, belantský, belantstvo, bélia, belovať, belský, boot, 

cedovať, ceiver, centnofosílny, centný, cenzent, cenzentský, cenzentstvo, cenzia, 

cenzistika, cenzné, cenzný, cenzovať, cepcia, cepcionár, cepčný, cepis, cept, ceptár, 

ceptivita, ceptívny, ceptón, ceptor, ceptorický, ceptorový, ceptúra, ceptúrny, ces, cesia, 



 

 

cesivita, cesívny, cidíva, cidivista, cidivita, cidivizum, cidivovať, cipient, cipovať, 

ciprocita, cipročný, ciproký, cirkulácia, cirkulačný, citácia, citačný, citácia, citačný, citál, 

citando, citatív, citatívny, citátor, citársky citátorský, citátorstvo, citovať, ctovať, dakcia, 

dakčné, dakčný, daktonym, daktor, daktorčiť, daktorovať, daktorský, daktorstvo, 

demarkácia, dempcia, demptorista, destilácia, destilovať, dhibícia, dhibitórny, dit, digať, 

digovanie, digovať, dikať, dingot, dintegrácia, diskont, diskontovať, disový, distribúcia, 

distribuovať, dler, doxáza, doxný, draing, ducibilný, dukcia, dukcionizmus, dukčný, 

dukovadlo, dukovanie, dukovať, dukovateľnosť, dukovateľný, duktáza, duktometria, 

duktometrický, dukton, duktorový, dundancia, dundančný, dundantne, duplikácia, 

duplikačný, duplikovať, duta, edícia, editovať, edukácia, edukačný, emigrácia, emigrant, 

emigrovať, epitelizácia, eskton, eskontovať, esterifikácia, esterifikačný, evakuácia, 

evakuant, evokovaný, expedícia, export, exportovať, fakcia, fakturácia, fekcia, fektár, 

ferát. feratívny, ferátnik, ferátový, ferencia, ferenciálny, ferenčný, ferendár, ferendum, 

ferens, ferent, ferentský, ferovať, flácia, flektancia, flektant, flektivita, flektografia, 

flektometer, flektometria, flektor, flektorický, flektorový, flektorovanie, flektovať, flex, 

flexia, flexivizácia, flexívnosť, flexívny, flexívum, flexný, flexograf, flexológia, flexometer, 

flux, forma, formácia, formačný, formát, formátor, formátorský, formátorstvo, formátstvo, 

forming, formista, formistický, formizmus, formný, formovanie, formovaný, formovať, 

frakcia, frakčný, fraktérny, fraktometer, fraktometira, fraktometrický, fraktor, fraktorový, 

frén, frénovitý, frénový, frigerácia, frigeračný, frigerancium, frigerant, frigerátor, fuge, 

fúgium, fundácia, fundačný, fundovať, futácia, fúzia, gál, gálie, gálny, galovať, gálový, 

gata, gelácia, generácia, generačne, generačný, generát, generatívny, generátor, 

generátorový, generovaný, generovať, genschori, gent, gentský, gentstvo, gest, gesta, 

gicídium, giment, gimentský, gión, gionalista, gionalita, gionalizmus, gionálnosť, 

gionálny, gionárny, gionym, gister, gistrácia, gistračka, gistračný, gistrátor, gistratúra, 

gistratúrny, gistrovaný, gistrovať, gistrový, glement, glementácia, glementačný, 

glementovať, gleta, gloskop, golit, gotizácia, gotizovať, grácia, gradácia, gredient, 

gredovať, gres, gresant, gresát, gresia, gresívnosť, gresívny gresný, gresovať, grút, 

grutačka, grutovať, grútsky, gula, gulácia, gulačný, gularita, gulárnosť, gulárny, gulatív, 

gulatívne, gulatívny, gulátor, gulátorový, gulátorský, gulovať, gulovateľnosť, 

gulovateľný, gulovčík, gurgitácia, gurgitačný, hab, habilitácia, habilitačný, habilitant, 

habilitátor, habilitovať, hoľa, hoľnícky, hoľníctvo, hoľník, hoľný, hydrácia, hydratácia, 

hydratačný, chnovať, cht, chtor, chtorčiť, chtória, chtorka, chtorovať, chtorský, 

chtorstvo, ifikácia, ifikačný, implantácia, implantačný, import, importný, industrializácia, 

infarkt, infekcia, infekčný, infikovať, infúzia, infúzny, inkarnácia, inkarnovať, inklúzia, 

inkorporácia, inkorporovať, integrácia, integrovať, interpretácia, inventarizácia, inverzia, 

investícia, ista, istický, iterácia, ivindikácia, izácia, izmus, jda, jdár, jdárstvo, jdový, 

jekcia, jektor, juvenácia, k, kalescenia, kapitulácia, kapitulačný, kapitulovať, 

katalogizácia, katolizácia, katolizačný, kcia, kčný, kestíš, klama, klamácia, klamačný, 

klamant, klamanta, klamátor, klamný, klamovať, klasifikácia, klík, klinácia, kognoskácia, 

kognoskačný, kognoskovať, kolonizácia, kolonizačný, kamondácia, komando, 

komandovaný, kombinácia, kombinačný, komparácia, komparačný, kompenzácia, 

kompenzačný, kompenzovať, kompozícia, kón, konciliácia, konštitúcia, konštituovať, 

konštrukcia, konštrukt, konštruovať, konštruovateľný, kontra, konvalescencia, 



 

 

konvalescenčný, konvalescent, konvalescentský, konverzia, konverzný, kord, kordér, 

kordérský, kordman, kordný, kortan, kreácia, kreačenka, kreačný, kreant, kreditív, 

kreovať, kriminácia, kriminačný, kriminovať, krudeskujúci, kryštalizácia, kta-, 

ktaindosácia, ktajner, ktaklauzula, ktalgia, ktálny, ktapapier, ktascenzia, ktascenzný, 

ktektómia, ktifikácia, ktifikačný, ktifikátor, ktifikovaný, ktifikovať, ktitída, kto, 

ktocistotómia, ktopanchromateriál, ktoperineorafia, ktopexa, ktor, ktorát, ktorátny, 

ktoromanoskopia, ktorovať, ktorský, ktorstvo, ktoskop, ktoskopia, ktoskopický, 

ktostenóza, ktostenózny, ktostómia, ktouterinový, ktovaginálny, ktovezikálny, ktum, 

kultivácia, kultivačný, kultivovať, kuperácia, kuperačný, kuperatívny, kuperátor, 

kurencia, kurent, kurentnosť, kurentný, kurovať, kurz, kurzia, kurzívny, kurzný, kuzácia, 

kviem, kvirácia, kviračný, kvirant, kvirovať, kvizícia, kvizičný, kvizita, kvizitár, kvizitársky, 

kvizitný, kyňa, l, labilita, lácia, lacionistický, lačný, lakton, laparotómia, laps, laskop, lata 

referro, lativista, lativistický, lativita, lativizácia, lativizovať,m latívne, latívno, latívnosť, 

latívny, latívum, látor, lax, laxácia, laxačný, laxancium, laxér, laxín, laxovať, lé, legácia, 

legovať, léový, levácia, levancia, levantne, levantný, liabilita, liéf, liéfnosť, liéfny, 

liéfovať, liéfovitý, liéfový, lígia, ligioso, ligiozita ligiózny, likt, liktný, likviár, likvie, lokácia, 

luktancia, luktačný, lútum, ly, m, make, manencia, manentný, marque, matický, 

matizácia, matizovať, matrica, mbours, mboursement, medium, mendur, mika, 

mikafólium, mikanit, militarizácia, militarizačný, militarizovať, mineralizácia, 

mineralizačný, miniscencia, miniscenčný, misia, mitencia, mitenda, mitent, mitovať, 

mitujúci, míza, mizovať, mízový, mócia, monetizácia, mont, monta, montantný, 

montovať, morkáž, morkér, morkérový, morkérovanie, morkovať, moska, moskový, 

motivácia, motivačný, mplovanie, mplovať, mtrón, muláda, munerácia, muneračný, 

nacifikácia, nacit, nálny, ndement, ndevouz, ndita, ndzina, ndzinový, negát, negátsky, 

negátstvo, nesancia, nesancista, nesancistický, nesancizmus, nesančný, neta, netový, 

nín, nínový, nitencia, nitentný, nkulizácia, nografia, nografický, nogram, nolt, nomé, 

nomovaný, novácia, novačný, novovať, nta, ntabilita, ntabilnosť, ntabilný, ntier, ntovať, 

numerácia, nunciácia, nunciačný, obáza, ograf, ológia, ologický, ometer, opektický, 

opexia, oplazma, oplazmový, opletyzmograf, organizácia, organizačný, organizátor, 

organizátorský, organizovať, ostat, ostatový, ostrikcia, otan, otaxia, otropizmus, p, 

parabilný, parácia, paračný, parát, paratívny, paratúra, parovať, partícia, pasia, 

patriácia, patriačný, patriant, patriantský, patriovať, pelencium, pelent, pelentnosť, 

pelentný, perforátor, pertoár, pertoárový, pertórium, pete, petent, petícia, petičný, 

petírka, petitívny, petítor, petitórium, petovať, plantácia, plantačný, plika, plikácia, 

plikovať, ponibilný, ponovať, port, portáž, portážny, portér, portérsky, portérstvo, 

portovať, pozícia, pozičný, presálie, presia, presívny, presor, prezentácia, prezentačne, 

prezentačné, prezentačný, prezentant, prezentantský, prezentatívny, prezentovať, 

primovať, print, príza, prízovať, prízový, probácia, probačný, probant, probovaný, 

probovať, produkcia, produkčný, produkovanie, produkovaný, produkovať, 

produkovateľsnoť, produktovateľný, produktor, produktorový, profilizácia, prografia, 

prografický, ptílie, publika, publikán, publikanizmus, publikánsky, publikový, pudiácia, 

pugnácia, pulzia, pulzívny, pulzný, putácia, quiem, s, sekcia, sekčný, sekovaný, 

sekovať, siliencia, sinato, síver, skír, skírovať, skript, slovakizácia, slovakizačný, 

slovakizovať, solver, sonanta, sorbencium, sorbovať, sorpcia, sorpčý, spektabilný, 



 

 

spektíve, spirácia, spiračný, spirátor, spiratórny, spírium, spiro, spirometer, 

spirotachometer, spondent, sponzia, sponzibilný, st, stante, stiformný, stovaný, stovať, 

sufixácia, sumé, suscitácia, suscitačka, suscitačný, suscitátor, sutúra, syntéza, 

syntézny, šerš, šeršér, špekt, špektovať, špicient, špicientský, štancia, štart, štaurácia, 

štauračný, štaurant, štauratér, štauratérsky, štauratérstvo, štaurátor, štaurátorský, 

štaurátorstvo, štaurovanie, štaurovať, štitúcia, štitučný, štituovať, štrikcia, štrikčný, 

štringovať, štrukturácia, štrukturačný, tablovať, take, tardácia, tardačný, tardér, 

tardovaný, tardovať, taxácia, taxátor, tencia, tenčný,, terovať, tikulácia, tikulárny, tikulín, 

tikuloendotel, tikulóza, tikulum, tín, tina, tinálny, tinín, tinitída, tinoblastóm, 

tinochorioiditída, tinol, tinopapilitída, tinopatia, tinoskop, tinovaný, tínový, tiráda torta, 

tortový, torzia, torzný, totelosarkón, tour, trahovať, trakcia, trakčný, traktor, translácia, 

translačný, translátor, translátorový, translokácia, transmisia, tribúcia, triever, tro-, 

troakcia, troaktivita, troanalýza, troaurikulárny, trobulbárny, trocekálny, trocesia, 

troflexia, troflexný, trogenéza, trogénia, trográd, trogradácia, trográdnosť, trográdny, 

trokolický, tromaleorálny, tromamárny, tromandibulárny, tromaxilárny, troopozícia, 

trooscilácia, tropat, troperitoneálny, troplacentárny, tropozícia, tropulzia, tropulzívny, 

trospektíva, trospektívny, trotonziliárny, trouterinový, troverzia, trusáž, trúzia, túrka, tuš, 

tušér, tušérsky, tušérstvo, tušovaný, tušovať, tušový, uma, umartritída, umatalgia, 

umatický, umatik, umatizmus, umatoidný, umatológ, umatológia, umatologický, uter, 

vakcinácia, vakcinačný, vakcinovať, valorizácia, valorizovať, valvácia, valvovať, vanš, 

vanšista, vanšistický, vanšizmus, vanšovať, vaskularizácia, velácia, ver, verbácia, 

verencia, verend, verenda, verz, verzácia, verzačný, verzia, verzíbel, verzíblový, 

verzibilita, verzibilný, verzný, verzovanie, vibrácia, vident, vidovať, vindikácia, 

vindikovať, vír, vírnik, vírny, vírovanie, vírovať, vírový, viviscencia, viviscenčný, vízia, 

vizionista, vizionistický, vizionizmus, vízny, vízor, vízorský, vkom, vokácia, vokovať, 

volta, voltovať, volúcia, volucionár, volucionársky, volucionárstvo, volucionizovať, 

volučne, volučnosť, volučný, volver, volverár, volverový, volvingový, vuálka, vuálny, 

vue, vulzia, x, xa, zamid, zasténia, zeda, zedový, zerpín, zerva, zervácia, zervačný, 

zervár, zervát, zerváž, zervista, zervistický, zervný, zervoár, zervoárový, zervovanie, 

zervovanosť, zervovaný, zervovať, zervový, zidencia, zident, ziduálny, zíduum, 

zignácia, zignovanoť, zignovaný, zignovať, ziliencia, zinit, zinoplast, zinóza, zistancia, 

zistencia, zistentný, zistikon, zistín, zistínový, zistivimeter, zistivita, zistor, zistrón, zit, 

zitol, zitový, zlit, znatrón, zol, zoloví, zolúcia, zolutívny, zolútny, zolvencium, zolventa, 

zolver, zolvogram, zolvometer, zolvometria, zolvovať, zonancia, zonančný, zonátor, 

zonátorový, zonér, zonovať, zopal, zopalový, zorcín, zort, zortizmus, zortný, zultanta 

zultát, zultatívnosť, zultatívny, zultovať, zumovať, žijný, žim, žimista, žinka, žírovať, 

žisér, žisérizmus, žisérsky, žista.     

 

Slovník cudzích slov, 1991          


