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Rôznorodosť definovania viacslovných pomenovaní v španielčine 

a v slovenčine 

 

Alexandra BARRIOVÁ 

 

1. Úvod 

 Cieľom predkladanej práce je ponúknuť prehľad rozdielnych názorov na tvorenie 

onomaziologických združených pomenovaní v slovenskej a španielskej lexikológii, 

poukázanie na rozdiel medzi voľnými syntagmami a združenými pomenovaniami a ujasnenie 

si určujúcich kritérií, ktoré zaraďujú viacslovné štruktúry medzi združené pomenovania.  

 Rozvoj techniky, ekonómie a takmer všetkých vedeckých disciplín a s tým súvisiaca 

intelektualizácia života spoločnosti sa odráža v dynamickom rozvoji slovnej zásoby. Na jej 

obohacovaní sa zúčastňujú všetky slovotvorné postupy.  Jedným z  postupov rozširovania 

slovnej zásoby, predovšetkým  jej terminologickej časti, je tvorenie združených pomenovaní. 

„Tvorenie združených pomenovaní je relatívne najjednoduchším a najbežnejším 

pomenovacím postupom“ (Dokulil,1962, s.21)“. A ako taký je jedným z najdynamickejších 

spôsobov obohacovania predovšetkým terminológie tak  v slovenčine ako aj v španielčine. 

Kým však v slovenskej slovotvorbe je tvorenie združených pomenovaní tradične vnímané ako 

samostatný slovotvorný postup, v španielskej lexikológii sa názory rozchádzajú. Domnievame 

sa, že je tomu tak preto, že španielčina a slovenčina sú typologicky odlišné,  a preto sa pohľad 

lexikológov na slovotvorné postupy mnohokrát líši. Zároveň sa domnievame, že sa nekladie 

rovnaký dôraz na sémantickú a formálnu stránku, pretože pri určitých štruktúrach sa preferuje 

význam a sémantická dominancia, napríklad v prípade kombinácie substantíva a adjektíva 

(v španielčine aj v slovenčine), pri iných dominuje  forma, napríklad v spojení dvoch 

substantív, ktoré sú v apozičnom vzťahu (v španielčine). 

  Na tvorení viacslovných pomenovaní sa podieľajú takmer všetky jazykové roviny. 

Formálnu rovinu zastupuje morfológia, syntax a lexikológia, tú významovú, sémantika. 

V morfologickej rovine ide predovšetkým o typy kombinácií slovných druhov vstupujúcich 

do vzťahu, pri syntaktických, o spôsob ich spájania do jedného významového celku. 

Sémantické kritérium reprezentuje význam a jeho modifikácia, ktorá sa často realizuje na 

tomto stupni tvorenia nových významových jednotiek., ich rozdelenie podľa intenzity 

valencie, ktorá je medzi komponentmi, miera a typy motivácie komponentov vstupujúcich do 

vzťahu, idiomatickosti pomenovania a frekvenciu používania združeného pomenovania ako 
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celku. Práve neurčenie jasných kritérií neumožňuje zreteľnejšie vyhranenie týchto štruktúr 

a ich jednoznačné odlíšenie napríklad od voľných syntagiem. Z týchto dôvodov sa pri analýze 

tvorenia a kontrastívnom výskume zložených pomenovaní v španielčine a slovenčine  

stretávame s terminologickou nejednotnosťou. V odbornej jazykovede majú združené 

pomenovania rôzne názvy: lexías (B.Pottier), sinapsias (E.Benveniste), sintemas (A.Martinet) 

alebo unidades sintagmáticas (L.Guilbert). Práve rôznorodosť ich pomenovania vyvoláva 

dojem, akoby išlo síce o tie isté štruktúry, pri analýze ktorých sa však dôraz kládol na rôzne 

roviny ich tvorenia a fungovania. 

 Pre ilustráciu uvedieme niekoľko definícií združených pomenovaní z vybraných 

španielskych a slovenských lexikologických prác.  

  „Združené pomenovanie je ustálené slovné pomenovanie zložené z dvoch alebo 

viacerých lexém, ktoré spolu označujú jeden predmet, jav alebo pojem, napr. špan. piedra 

preciosa - slov. drahokam, špan.flor de amor - slov. amarant. (Trup, 1999, s. ) 

 „Ide o pomenovacie jednotky pozostávajúce z viac ako jedného slova, ale vyjadrujúce 

jednotný celistvý význam“. (Sabol) 

 „ Pre vlastní tvoření pojmenování je dúležité, zda se potřeba nového pojmenování 

realizuje v mezích základní pojmenovací jednotky – slova, aneb se nového pojmenování 

dosahuje jen novou kombinaci, novým spojením slov v jazyce již existujících“. (Dokulil, 

1962, s. 21) 

 „ La diversidad de términos que se utilizan para designar este tipo de formaciones – 

“yuxtaposiciones“, “compuestos sinatgmáticos binominales“ – indica la ambiguedad que 

denotan estas estructuras y que fluctúan entre unidades léxicas integradas y sintagmas libres“. 

(Lang, 1990, s. 113) 

 „Rôznorodosť pomenovaní, ktoré sa používajú na označenie týchto zoskupení – 

„juxtapozície“, „binominálne syntagmatické spojenia“ – naznačuje ambiguitu, ktorú 

predstavujú tieto štruktúry a to, že fluktuujú medzi integrovanými lexikálnymi jednotkami 

a voľnými syntagmami“. (Lang, 1990, s. 113) 

 „ Multiverbizácia je existencia viacslovných pomenovaní všeobecne, ale najmä tam, 

kde slovotvorné možnosti jazyka nedovoľujú utvoriť jednoslovné pomenovanie. Viacslovné 

pomenovania môžu jestvovať popri jednoslovnom ako ich synonymum alebo vznikajú ako 

náhrada za jednoslovné pomenovanie“. (Mistrík, 1993, s. 287) 

 „„Viacslovné termíny sú zvyčajne jednovýznamové pomenovacie jednotky vzniknuté 

spojením slov podľa syntaktických pravidiel konkrétneho jazyka“ (Masár, 1991, s.100).  
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 „Združené pomenovania sú dvojslovné i viacslovné termíny, ktorých hlavnou črtou je, 

že svojim základným členom označujú nadradený druh  alebo skutočnosť a druhým členom, 

ktorý je určujúci a má najčastejšie formu adjektíva, vyjadrujú sa ďalšie rozlišovacie znaky“. 

(Dujčíková, 1953, citované podľa Trupa, 1999, s.193). 

 „ Vo viacslovných názvoch ide o nový obsah, nová forma sa však nevyjadruje novými 

výrazmi, ale novým spojením už známych slov do jedného celku“ (Horecký, Buzássyová, 

Bosák a kolektív, 1989, s.34). 

 „Hlavný problém spočíva v rozhodnutí ktorá z množstva zložených syntagiem sa 

môže považovať za takú a ktoré sa môžu bez váhania považovať za „voľné syntagmy“ 

s normálnou syntaktickou štruktúrou. Treba rozlišovať medzi voľnými syntagmami, 

stereotypnými (zaužívanými) syntagmami, ortografickými kompozitami, predložkovými 

kompozitami, nekompozitami“ (Pérez Ramón Almela Procedimientos de formación de 

palabras en español, 1999, s.121). 

 Zhoda panuje v tom, že združené pomenovania sú tvorené dvoma alebo samostatnými 

slovami, „ktoré však vstupom do vzájomného syntaktického vzťahu pomenúvajú jeden 

predmet alebo jav. Ich tvorenie odlišujeme od iných spôsobov tvorenia viacslovných 

pomenovaní ( multiverbizácia, lexikalizácia)“ a to aj napriek tomu, že spolu úzko súvisia 

a navzájom sa ovplyvňujú, aj keď sa realizujú v inom časovom slede. (Dolník, 2003) 

2. Združené pomenovanie či kompozitum? 

  Združené pomenovania sú teda tvorené dvoma alebo viacerými slovami, ktoré sú 

vzájomne tak pospájané, že ich jednotlivé významy môžu byť rozdielne od ich významu ako 

celku. Treba však rešpektovať tak ich formálnu stavbu ako aj ich sémantické špecifiká. Pri ich 

formálnom tvorení, a to sa týka predovšetkým španielskej slovotvorby, sa objavujú viaceré 

štruktúry, ktoré vyvolávajú diskusie. Ide predovšetkým o zaraďovanie združených 

pomenovaní apozičného typu spojenia substantívum + substantívum medzi kompozitá a to aj 

napriek tomu, že nie sú graficky spojené. Táto štruktúra, tak netypická pre slovenčinu, patrí 

medzi najfrekventovanejšie spôsoby tvorenia združených pomenovaní v španielčine. Práve 

ona  predstavuje príklad „ekonomickejšieho variantu“, ktorá  aj vzhľadom na grafickú podobu 

zdužených pomenovaní so štruktúrou substantívum + substantívum (špan. madre modelo – 

slov. vzorná matka; špan. proyecto piloto – slov.pilotný projekt; špan. pájaro mosca – slov. 

kolibrík) tvorí medzistupeň medzi združenými pomenovaniami a kompozitami. Mnoho 

združených pomenovaní spomínaného typu  sa môže písať aj so spojovníkom, ktorý indikuje, 

že sa jedná vlastne už o kompozitá, aj keď nimi ešte nie sú. Existuje však predpoklad, že 

združené pomenovania tohto typu tvoria akýsi „prestup“ medzi voľnou syntagmou, 
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združeným pomenovaním a kompozitom. Demonštrujeme to na príklade lexémy “hojalata“, 

ktoré vzniklo zo združeného pomenovania “hoja de lata – biely plech.   

 Zároveň množstvo zo spomínaného typu združených pomenovaní možno už písať 

spolu v závislosti od frekvencie a zvyku ich používania. Pravda, mnohokrát vznikla táto 

štruktúra vynechaním funkčnej pádovej prepozície “de“ a začali sa tvoriť združené 

pomenovania mechanicky bez jej prítomnosti. Preto autorka spomínala pojem „ekonomickejší 

variant“. Stále však ide o tvorenie združených pomenovaní a nie o tradične vnímanú 

kompozíciu, ktorej výsledkom je proces, pri ktorom sa formálne aj sémanticky spoja dve 

lexémy a pomenujú jeden predmet alebo jav. V združených pomenovaniach sa spájajú dve 

lexémy a pomenovanie jednej veci, ale tieto pomenovania si zachovávajú grafickú 

nezávislosť. Je pravda, že práve táto samostatná forma môže spôsobovať ich podobnosť 

s voľnou syntagmou, a to predovšetkým v kombinácii adjektívum + substantívum.  

 Čo sa týka španielskej lexikológie, ako sme už spomínali, a vyplýva to aj z vyššie 

uvedených teórií, terminologická a kategorizačná nejednotnosť spolu s nejasnými určujúcimi 

kritériami sú jednou z najdiskutovanejších oblastí tejto problematiky. Netreba zabúdať ani na 

tradičné španielske chápanie tvorenia združených pomenovaní ako kompozíciu, čo dokazuje 

názor M. A. Ezquerra, ktorý zaraďuje do kompozície aj tieto slovotvorné postupy:  

a) Synapsa: vzájomný dotyk  špan. contrato de fianza – slov. garančná zmluva; špan. Estado 

de Derecho- slov. právny štát; špan. lavado de cerebro – slov. vymývanie mozgov, hovorovo; 

špan. (hov.) nombramiento a dedo – slov. protekčné dosadenie do funkcie). B. Pottier nazýva 

tieto konštrukcie ako lexías complejas ( združené pomenovania).    

b) Disjunkcia: špan. Registro Civil – slov. matrika;  špan. dinero negro – slov.  špinavé 

peniaze;  špan. pez espada – slov. mečúň; špan. mesa redonda – slov. okrúhly stôl; špan. 

cuento chino – slov. (hov.) táraniny 

c) Kontrapozícia: špan. afroamericano – slov. afroamerický, špan. matemático – físico –

matematicko – fyzikálny  a pod. 

d) Juxtapozícia: špan. contrarreformista – slov. odporca reform, špan. hispanohablante – 

hovoriaci po španielsky, špan. latinoamericano – slov. latinoamerický, špan. hincapié – slov. 

opretie nohou. 

 Ako vyplýva z uvedenej koncepcie, M. A. Ezquerra zaraďuje do kompozície iba 

združené pomenovania tvorené kombináciou substantívum + substantívum a to buď 

v apozičnom vzťahu alebo spojené pomocou prepozície „de“. Ako sme spomenuli, tieto dva 

typy združených pomenovaní sa považujú za akýsi medzistupeň medzi združeným 

pomenovaním a kompozíciou a predpokladá sa, že sa postupne stanú kompozitami. To, či sa 
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to stane a v akom časovom horizonte je komplexnejší problém, ktorý nie je predmetom 

predkladanej práce. Domnievame sa totiž, že na tento predpoklad majú vplyv okrem 

gramaticko – lexikálnych faktorov aj vplyvy sociolingvistické. 

 Na vnímanie povahy slovotvorných postupov a určenie hraníc medzi nimi má vplyv, 

okrem iného, aj jazyková typológia. Domnievame sa, že práve pre svoju genetickú odlišnosť  

je tvorenie združených pomenovaní, respektíve ich určité typy,  tradične vnímané ako 

kompozícia. Avšak v slovenčine tomu tak nie je aj preto, že kombinácia dvoch substantív 

apozičného typu nie je pre náš jazyk typická, aj keď existuje právnický termín „agent 

provokatér“, avšak táto kombinácia sa nejaví v aktuálnej reči ako veľmi produktívna. 

V slovenčine je kompozícia chápaná ako „skladanie dvoch alebo troch základových slov“ 

(Horecký, 1956, s. 59) alebo „spojenie dvoch, ale niekedy aj troch lexém, medzi ktorými nie 

je formálne vyjadrený gramatický (predmetový, prívlastkový a iný) vzťah, hoci tento môže 

existovať aj bez jeho explicitného uvedenia“. (Trup,1999).  Preto sa v španielčine pokladajú 

za kompozitá spojenia typu coche cama (lehátkový vozeň), pájaro mosca (kolibrík), ale nie 

napríklad pata de gallo (vzor šitia).   

 Zložené slová (kompozitá) sú slovotvorne motivované jednoslovné pomenovania, 

majúce dva, zriedkavo aj viac motivantov. Motivovanosť dvoma lexémami má vplyv na 

slovotvornú štruktúru kompozít. V súčasnej slovenčine sa tvoria len zložené substantíva 

a adjektíva. V širšom zmysle je motivantom zložených slov syntagmatické spojenie (zem sa 

trasie – zemetrasenie) alebo združené pomenovanie (vysoká škola – vysokoškolský, literárna 

veda – literárnovedný). Prechod od voľných syntagiem ku kompozitám je postupný. 

Nejasnosť hraníc medzi nimi dokumentujú špecifické prípady, keď sa do jedného lexémového 

celku spája syntagma takmer bez zmeny formy svojich komponentov, napr. málo početný 

(voľná syntagma: adjektívum rozvité príslovkou miery) – málopočetný (zložené slovo). 

„Výsledné kompozitum sa však často od svojho syntagmatického motivanta sémanticky 

odlišuje, napr. význam slova dlhohrajúci v spojení dlhohrajúca platňa nie je len taký „taký, čo 

dlho hrá“, ale obsahuje isté sémantické príznaky navyše: s rýchlosťou 33 1/3 obrátok za 

minútu. Rozdiel medzi nimi sa však prejavuje aj na úrovni vonkajšej formy v prízvukových 

pomeroch: v syntagme má každá lexéma osobitný prízvuk dlho hrajúca platňa, kompozitum 

sa prízvukuje ako celok. Takto postupne, z voľných syntagiem vzniknuté zložené slová sa 

nazývajú juxtaponované kompozitá“. (Furdík, 2004).  

3. Voľné syntagmatické spojenie alebo združené pomenovanie? 

 Treba však povedať, že aj napriek tomu, že voľná syntagma aj združené pomenovanie 

sa v niektorých aspektoch podobajú, majú aj svoje špecifiká. Ako špecifikum vnímame 
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spôsob ich tvorenia. Treba si uvedomiť, že základný rozdiel medzi voľnou syntagmou 

a združeným pomenovaním je v tom, že zatiaľ čo „syntagma sa tvorí pomocou čisto 

syntaktických, teda gramatických pravidiel, združené pomenovanie je produktom 

slovotvorby“. (Tamayo, 1992, s.188).  

 Združené pomenovania tvoria inventár slovnej zásoby, vytvárajú a podieľajú sa na jej 

obohacovaní a rozširovaní. To znamená, že je ich počet obmedzený. Avšak pri tvorení 

voľných syntaktických štruktúr je možnosť ich kombinácie nekonečná, pretože na ich 

tvorenie má vplyv takmer nulová valencie medzi komponentmi a ich výber závisí tak od 

jazykovej ako aj mimojazykovej reality. To znamená, že vytvorenie voľnej syntagmy je vecou 

originality používateľa jazyka, subjektívnym výberom z inventára prvkov, ktoré má 

k dispozícii. A množina prvkov je, vďaka množstvu jednotiek, ktoré obsahuje, nekonečná 

a nepostihnuteľná. A  keďže interné vzťahy medzi komponentmi sú voľné, voľná je aj 

možnosť ich kombinácií. Voľná syntagma je mimo kontextu schopná vytvoriť nespočetne 

mnoho kombinácií. Avšak aj voľná syntagma nadobúda v kontexte cieleného rozhovoru 

určitú dočasnú stabilitu aby nedošlo k nedorozumeniu. 

 Ďalším diskutabilným momentom je rozdielnosť faktorov, ktoré ovplyvňujú prijatie 

voľnej syntagmy a jej „uhniezdenia“ medzi združené pomenovania do slovnej zásoby daného 

jazyka. Treba povedať, že nato, aby bola syntagma pochopená a prijatá používateľom jazyka 

stačí, aby bola vytvorená v zhode s gramatickými pravidlami konkrétneho jazyka. Tvorenie 

združených pomenovaní je však zložitejšie, a to aj napriek tomu, že aj oni musia byť tvorenú 

v zhode s gramatickými pravidlami. Domnievame sa, že gramatické hľadisko je pri ich 

tvorení  pre používateľa iba orientačné. Primárnym ostáva fakt, že význam združeného 

pomenovania netvorí súbor významov jednotlivých komponentov a preto sa mnohým 

používateľom môže stať, že aj keď parciálnym komponentom budú rozumieť, komplexnému 

významu združeného pomenovania neporozumejú. Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú 

zaradenie združených pomenovaní do inventára danej nomenklatúry: zaradenie do skupiny, 

úspornosť vyjadrenia,  miera presnosti, explicitnosti, priezračnosti a tiež miera slovotvornej 

produktivity. 

 Napriek tomu, čo bolo uvedené, si stále kladieme otázku, prečo je toľko nejasností pri 

determinovaní hraníc medzi voľnou syntagmou a viacslovnou pomenovacou jednotkou. 

Domnievame sa, že tou hlavnou príčinou nejasností konfúzie je ich formálna podobnosť, 

ktorú reprezentuje syntax. Napriek tomu, že syntaktická štruktúra je pre používateľa „iba“ 

orientačná a jej prehľadnosť napomáha zrozumiteľnosti združeného pomenovania, nie je 

možné oddeliť syntax od sémantiky, ak berieme do úvahy význam, ktorý sprostredkúvajú, 
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pretože na to, aby bolo združené pomenovanie prijaté a zrozumiteľné, musí  rešpektovať 

syntaktické pravidlá daného jazyka. Zároveň prvý komponent združeného pomenovania, 

ktorým zvyčajne býva substantívum naznačuje iba časť celkového významu, ktorý dotvára 

druhý komponent. Treba si však uvedomiť fakt, že mnoho združených pomenovaní vzniklo 

práve na základe voľných syntagiem, respektíve, že boli voľnými syntagmami a až postupnou 

lexikalizáciou prešli do kategórie združených pomenovaní. Dá sa teda povedať, že prešli 

všetkými stupňami evolúcie práve tak, ako ostatné slová, kompozitá či deriváty. Môžeme si 

klásť otázku, kedy nastáva tento prechod a čím je podmienený. Podmienenosť prechodu 

určuje, podľa nášho názoru, frekvencia používania a tiež jeho akceptácia medzi používateľmi 

určitej nomenklatúry (to sa týka odborného jazyka), čím sa stáva  určitým charakteristickým 

prvkom danej terminológie.  

 Okrem spoločných čŕt však existujú jasné charakteristické znaky, ktoré pomôžu jasne 

odlíšiť voľné syntagmy a združené pomenovania. Kým v slovenčine takéto diskusie 

neprebiehajú, v španielčine tvoria jedno z najdiskutovanejších miest. Domnievame sa, že tak 

v slovenčine ako v španielčine je viacero kritérií, ktoré pomôžu pri jasnejšom rozlišovaní 

medzi týmito dvoma štruktúrami. Jasným dištinktívnym znakom je ich formálno –funkčná 

skladba. Kým v nominálnej syntagme prvý komponent vystupuje iba ako modifikátor druhého 

komponentu v združenom pomenovaní predstavuje primárneho lexikálneho referenta 

združeného pomenovacej jednotky. Preto sa v slovníkoch kvôli lepšej orientácii uvádza tak 

jeden ako aj druhý člen pomenovania. Zároveň si treba uvedomiť, že voľná syntagma slúži na 

opis, kým združené pomenovanie niečo označuje či pomenúva. 

 Na predchádzajúce, syntaktické kritérium, nadväzuje miera samostatnosti a valencie 

jednotlivých komponentov. Toto kritérium považujeme za nosné a rozhodujúce. Domnievame 

sa totiž, že na to, aby sa z voľnej syntagmy stalo združené pomenovanie, má vplyv aj miera 

vžitosti a frekvencia používania.  

4. Záver 

 Cieľom predkladanej práce je ponúknuť stručný prehľad rozdielov vo vnímaní 

združených pomenovaní v španielskej a slovenskej lexikológii. Rozdielnosť pohľadov je 

determinovaná predovšetkým tým, že ide o dva geneticky nepríbuzné jazyky, čo sa odráža aj 

v nízkej produktivite určitých štruktúr v slovenčine, zatiaľ čo v španielčine je ich potenciál 

tvorenia veľký. Zároveň sme uviedli aj základný rozpor, v ktorom sa určitý typ združených 

pomenovaní označuje za kompozitá, pričom v slovenčine sa tvorenie združených pomenovaní 

posudzuje ako samostatný slovotvorný postup, ktorý má svoje špecifiká a to aj napriek tomu, 

že svojou štruktúrou pripomínajú voľné syntagmy. Z nášho pohľadu sú však rozdiely medzi 
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nimi veľké, na čo sme poukázali uvedením ich spoločných a odlišných znakov. Táto práca má 

iba uvádzací charakter a slúži ako prvý krok pri širšej komparatívnej práci združených 

pomenovaní v španielčine a slovenčine. 
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