
172 

 

Termín Jazykovedná 

oblasť 

Konceptualizácia v jazyku pôvodu Príklad Preklad zohľadňujúci 

obsahovú ekvivalenciu 

objekt → 

predmet 

0 0 0 0 

obojsmerný 

slovník 

lexikografia slovník pozostávajúci z dvoch alfabetických 

zoznamov lem, ktoré sú orientované v dvoch 

smeroch: L1 →L2 aj L2 →L1 

anglicko-slovenský ilustrovaný 

slovník, Slovart, 2007 

bidirectional dictionary 

obštruent fonetika, 

fonológia 

Spoluhláska, pre výslovnosť ktorej je artikulátormi 

vytvorená prekážka.  

Obštruenty sú frikatívy f, v, s, z, š, 

ž a polozáverové spoluhlásky c, č.  

obstruent 

oficiálny prejav štylistika jazykový prejav, ktorý sa používa v úradnom 

styku,  slávnostný, zvyčajne vopred premyslený a 

pripravený podľa konvencií danej jazykovo-

kultúrnej komunity 

Prejavy pri slávnostných  

príležitostiach (novoročný prejav 

prezidenta), písané úradné 

dokumenty. 

formal language 

okazionalizmus tvorenie slov príležitostné slovo, ktorého vznik podmienila 

situácia a kontext, pri jeho utvorení sa môžu 

porušovať jazykové (nominačné, slovotvorné) 

normy 

smútňava (analógia: čierňava), 

ženstvo (analógia: mužstvo)  

nonce word 

okluzíva fonetika, 

fonológia 

Okluzívy sú záverové spoluhlásky (spoluhláska s 

úplnou priehradou).  

Okluzíva sú záverové spoluhlásky 

p, b, k, g, t, d.  

occlusive 

onomaziológia lexikológia náuka o pomenúvaní, o priraďovaní jazykových 

pomenovaní k pojmom a veciam; postupuje sa v 

nej od významu k forme, t.j. ako sa predmetom, 

resp. ich pojmovému stvárneniu priraďujú 

jazykové znaky (dávajú pomenovania); ide o 

opačný smer výskumu ako v semaziológii. 

Ako sa volá hranatý predmet, ktorý 

obsahuje strany? Odpoveď: kniha.  

onomasiology 

opozitum → 

antonymum  

0 0 0 0 

opytovacia veta syntax syntaktická štruktúra, prostredníctvom ktorej sa 

niečo zisťuje alebo sa na niečo pýta 

Kam si sa vybrala? Prídu ešte dnes? interrogative sentence 
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osoba (persona) morfológia gramatická kategória slovies, ktorá vyjadruje, kto 

je činiteľom deja alebo nositeľom vlastnosti, stavu 

píšem - 1. osoba, písali sme - 1. 

osoba píšu - 3. osoba, píše - 3. 

osoba 

person 

osobné zámeno morfológia typ ohybného slovného druhu; zahŕňa slová, ktoré 

odkazujú na podstatné mená  

ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, 

ony 

personal pronoun 

oznamovací 

slovesný spôsob 

(indikatív)  

morfológia gramatická kategória slovies, pomocou ktorej 

niečo tvrdíme alebo konštatujeme 

Kúpil si auto.  indicative mood  

oznamovacia 

veta 

syntax syntaktická štruktúra, prostredníctvom ktorej sa 

niečo oznamuje alebo tvrdí 

Dnes som dostala zaujímavú 

ponuku. Klára sa chystá do Írska. 

declarative sentence 

 

  


