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Termín Jazykovedná 

oblasť 

Konceptualizácia v jazyku pôvodu Príklad Preklad zohľadňujúci 

obsahovú ekvivalenciu 

cirkumfix slovotvorba  slovotvorný postup, pri ktorom sa nové 

slovo tvorí tak, že k základu sa pripája 

naraz viac afixov 

po-zem-ský circumfix 

citoslovcia morfológia slovný druh pomenúvajúci neohybné 

neplnovýznamové slová, ktoré môžu stáť 

ako samostatné výpovede; zahŕňajú 

prejavy citu (1), vôle (2) a zvukomalebné 

slová (3).  

1) au, ha-ha, jéj                                   

2) haló, pśśśt, Vitaj                               

3) miau, čľup, bum                                             

In English, the term 

interjection is used to 

cover these expressions, 

however, it is not 

considered a part of speech 

(or word class). It has a 

status of an utterance 

(exclamation) and 

expresses a spontaneous 

reaction.  

časovanie 

(konjugácia) 

morfológia je to typ flexie (ohýbania), konkrétne 

tvorenie gramatických tvarov v rámci 

slovesa ako slovného druhu; vyjadrenie 

gramatických kategórií slovesa 

gramatickými tvarmi     

čítam, čítaš, čítate; čítal, čítala; čítal 

by, atď.  

conjugation 

častica (partikula) morfológia neohybný neplnovýznamový slovný 

druh, ktorý vyjadruje subjektívny vzťah 

hovoriaceho k časti výpovede alebo k 

výpovedi ako k celku; všeobecne 

zahŕňajú výrazy s uvádzacou (1), 

vytyčovacou (2)  

a hodnotiacou (3) funkciou. 

1) Ale príď načas.   2) Bol tam aspoň 

hodinu.   3) Bohužiaľ, meškal. 

adverbs, namely their 

functions of: 1) conjunct,    

2) focusing subjunct,  

3) disjunct  

čiastočné 

homonymum  

lexikológia  homonymum, ktoré je odlišného 

slovného druhu, nie je toho istého rodu, 

alebo má odlišnú kategóriu životnosti, a 

nie je v pravom lexikálnom 

homonymickom vzťahu  

domov (podstatné meno ) – domov 

(príslovka), kura (ženský rod) – kura 

(stredný rod),  druh (spoločník) – druh 

(typ, spôsob) 

partial homonym  
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čiastočné 

synonymum → 

pseudosynonymum 

0 0 0 0 

činné príčastie morfológia neurčitý slovesný tvar; tvar odvodený od 

nedokonavého slovesa; vyjadruje dej 

súčasný s iným dejom; s podmetom sa 

zhoduje v rode, v čísle a v páde; skloňuje 

sa podľa vzoru cudzí; rozlišujeme a) 

prítomné a b) minulé príčastie 

a) čítajúci   b) preživší the concept is not identical 

in Slovak and in English; 

in Slovak, the term is 

broader in that it is similar 

to a) simple present 

participle, b) compound 

present participle 

činný rod 

(aktívum) 

morfológia tvar slovesa, ktorý vyjadruje, že 

vykonávateľom deja je podmet  

Polícia zatkla zlodeja. active voice 

číslo morfológia gramatická kategória podstatných mien 

(substantív), ktorá rozlišuje kvantitu v 

počte 1 (singulár) a viac ako 1 (plurál)  

1) kniha; 2) knihy number (singular and 

plural) 
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