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Medzijazyková homonymia v spisovnej slovenčine a bulharčine  

ako lexikologický problém 
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Úvod 

Problematike medzijazykovej homonymie sa venuje nemalá pozornosť, pretože tento jav 

zasahuje do rôznych sfér života a spôsobuje rôzne problémy v komunikácii, či pri výučbe 

cudzích jazykov. Situáciu pomáhajú zlepšovať homonymické slovníky rôznych dvojíc 

jazykov alebo mnohé príspevky v jazykovedných časopisoch, resp. zborníkoch. 

Najčastejšie sa medzijazyková homonymia skúma ako problematika lexikografie a akoby 

sa zabúdalo na fakt, že ide najmä o problematiku lexikológie. Každý kodifikovaný jazyk má 

svoju lexikologickú príručku, ale chýbajú lexikologické príručky popisujúce a definujúce 

prieniky množín dvoch, resp. viacerých jazykov. 

Viacerí jazykovedci sa zhodujú, že medzijazyková homonymia spôsobuje komunikačné 

problémy všetkým komunikátorom, čím vznikajú rôzne omylné situácie a vo väčšine situácii 

ich môžeme celkom pokojne postaviť do svetla humoru. Práve to je jedným z dvoch dôvodov, 

pre ktoré sme si túto tematiku vybrali. Tým druhým dôvodom je fakt menej humorný, a to istá 

absencia lexikologického pohľadu na medzijazykovú homonymiu. 

  

Homonymum v systéme slovnej zásoby 

Slovná zásoba pozostáva z lexikálnych jednotiek. Spomedzi všetkých jazykových zložiek 

sa najrýchlejšie mení a vyvíja a citlivo reaguje na zmeny v spoločnosti. Hlavné vrstvy 

sémantickej stránky slovnej zásoby tvoria štyri skupiny slov: homonymá, synonymá, 

antonymá a paronymá. Z hľadiska sémantickej štruktúry slova rozdeľujú oba jazyky slovnú 

zásobu na dve skupiny: monosémantické (jednovýznamové) slová a polysémantické 

(viacvýznamové) slová. 

Viacvýznamové slová vznikajú najčastejšie dvoma spôsobmi – metaforou, čiže 

prenášaním významu na základe vonkajšej podobnosti a metonymiou, čiže prenášaním 

významu na základe vnútornej súvislosti. Je veľmi dôležité odlišovať od seba polysémiu 

a homonymiu. Pri polysémii má totiž jedno slovo  niekoľko významov a pri homonymii ide 
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o dve alebo viac slov s rozličnými významami. Je to však náročná činnosť a slovenská 

lexikológia, na rozdiel od bulharskej, neponúka bližšie špecifikované teoretické východiská 

pre rozlíšenie homonymie a polysémie. Používa iba jednu metódu, ktorou je využitie slova 

v kontexte. Naproti tomu, bulharská lexikológia sa problematike rozlíšenia polysémie 

a homonymie venuje pozornejšie. Podľa nej totiž môžeme polysémiu a homonymiu od seba 

rozlíšiť štyrmi metódami: 

1) sémantickou, ktorá spočíva v použití slova v kontexte (je to spôsob, ktorý 

využíva aj slovenská lexikológia) 

2) synonymickou, ktorá využíva vytváranie synonymických radov,  pričom, ak nie 

je možné využiť synonymum z jedného synonymického radu v inom 

synonymickom rade, ide o homonymiu 

3) slovotvornou, podľa ktorej je homonymia definovaná schopnosťou slova 

vytvárať nové slová 

4) gramatickou, pri ktorej môžeme homonymiu identifikovať, ako stav, pri ktorom 

má každé slovo svoju osobitnú paradigmu, ktorá sa líši od paradigiem ostatných 

slov (Върбан Вътов, 1995, s. 260 - 261) 

 

Charakteristika a diferenciácia homoným 

Homonymá sú slovenskou lexikológiou definované ako slová, ktoré sa „zbližujú na 

základe zhody, totožnosti ich zvukovej podoby, výslovnosti a gramatickej stránky. Odlišné sú 

však z významového a etymologického hľadiska.“ (Ondrus, Horecký, Furdík, 1980). Ako 

príklad si môžeme uviesť bod (geometrický prvok bez rozmerov) – bod (bodnutie), miesto 

(priestor, na ktorý sa poukazuje) – miesto (namiesto) alebo opierať (pravidelne prať) – 

opierať (podopierať). Homonymia vzniká štyrmi spôsobmi: „rozpadom polysémických slov 

(napr. pero); zvukovou alebo grafickou zhodou medzi domácim a cudzím slovom (napr. čelo); 

zhodou rôznych tvarov slov v jazyku (napr. posteľ), zhodou výslovnosti tvarov slov (napr. 

plod – plot) “ (Ondrus, Horecký, Furdík, 1980, s. 168-169). Podľa slovenskej lexikológie 

jestvujú tri skupiny homoným: vlastné homonymá (graficky a zvukovo sa zhodujú všetky 

tvary lexémy), homofóny (graficky sú rozličné, ale zhodujú sa vo výslovnosti) a homoformy 

(zhodujú sa vo výslovnosti aj graficky, ale nie vo všetkých tvaroch lexémy). 

Bulharská lexikológia definuje homonymá rovnako ako slovenská. Rozlišuje však až päť 

skupín homoným: 

1) lexikálne, ktoré sa delia na dve podskupiny: 
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a) plné, ktoré majú rovnakú definíciu, ako vlastné homonymá v slovenčine – 

graficky a zvukovo sa zhodujú celé lexémy; niektorí bulharskí jazykovedci 

udávajú ešte jednu charakteristickú črtu plných lexikálnych homoným, a to 

príslušnosť k jednému slovnému druhu22 

b) čiastočné, pri ktorých sa zhoduje jeden alebo viac tvarov 

2)  homofóny (fonetické homonymá), ktoré sú definované rovnako ako v slovenčine,  čiže 

sa zhodujú len vo výslovnosti 

3) homografy (grafické homonymá), ktoré sa definujú ako slová s rovnakým grafickým 

záznamom a rozdielnou výslovnosťou 

4) homoformy (morfologické homonymá), ktoré zhodujú vo výslovnosti alebo graficky 

v jednom alebo viacerých tvaroch 

5) lexikálno-gramatické, ktoré vznikajú tzv. konverziou, čiže prechádzaním z jedného 

slovného druhu k druhému, bez morfologických zmien 

Ako môžeme vidieť, hlavným rozdielom v chápaní homoným v bulharčine a slovenčine 

je fakt, že slovenská lexikológia nevenuje pozornosť istým skupinám homoným, a to: 

-  tzv. homografom, ktoré sú v slovenskom jazyku taktiež prítomné, napr. panický 

(splašený) – panický (bez sexuálnej skúsenosti), 

lexikálno-gramatickým homonymám, napr. krásne (príslovka) – krásne (prídavné meno) 

a pod.. 

 

Paronymá 

Také slová, ktoré sú si po formálnej stránke podobné, nie však rovnaké, a ktoré majú 

rozličný význam, sa nazývajú paronymá. Problematike paroným slovenská lexikológia 

nevenuje žiadnu pozornosť. 

Pritom paronymia je v dnešnom svete s globalizačnými tendenciami aktuálna a živá. 

Keďže je paronymia (okrem iného) aj lexikologickým problémom, jej stav a spôsob skúmania 

je veľmi podobný stavu medzijazykovej homonymie. Súčasná veda jej síce venuje značnú 

pozornosť, ale iba vo forme rôznych príspevkov v odborných časopisoch a v zborníkoch. 

Tým, že sa paronymii venuje veľký počet jazykovedcov, ktorí medzi sebou často nesúhlasia 

a ponúkajú vlastné závery, je veľmi ťažké určiť kritériá, pomocou ktorých by sa paronymá 

mohli diferencovať. 

                                                 
22bližšie pozri Върбан Вътов, (Велико Търново 1995, s. 253) a Русин Русинов, Станьо Георгиев (Велико 
Търново, 1996, s. 146) 
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Naproti tomu, bulharská lexikológia sa problematike paronymie a paroným venuje. 

V bulharskom jazyku sa za paronymá považujú slová s jedným koreňom, slová domáce 

i prevzaté. Podľa toho sú aj rozdelené do dvoch skupín: paronymá so spoločnou 

a s rozdielnou etymológiou. 

Paronymá sú skúmané z fonetického i morfologického hľadiska. Podľa fonetického 

hľadiska sú vymedzené štyri miesta, kde k rozdielom dochádza – začiatok, stred, koniec a 

koreň slova. Z morfologického hľadiska sa považujú za pôvodcov paronymie prefixy 

a sufixy. 

Pozornosť sa venuje aj otázke, prečo dochádza k zámene paroným v reči. Uvádzajú sa 

nasledovné dôvody: zámena kvôli podobnému zneniu slov, zbližovanie rôznych vecí a javov 

skutočnosti a ich sféry použitia, klamlivé asociácie a stotožňovanie a napokon zámena 

spisovného a nárečového slova. Toto sú dôvody, pre ktoré sa paronymá zamieňajú 

neúmyselne. 

Ide teda o chyby a omyly v reči. Paronymá sa však môžu zamieňať aj úmyselne, a to 

konkrétne v umeleckej literatúre, čím sa dosahuje zvýraznenie textu. Pozornosť sa venuje ešte 

jednému javu, tzv. paronomázii, čo je vlastne cielené zbližovanie slov zo formálneho alebo 

sémantického hľadiska. 

Uviedli sme, že paronymá sú si po formálnej stránke podobné. Nie je však možné 

stotožňovať paronymiu s homonymiou, pretože pri homonymii sú slová, teda ich grafická 

resp. zvuková forma, absolútne rovnaké – napr. zámok (budova) – zámok (zámka), alebo plod 

– plot, ktoré sa vyslovujú ako [plot – plot].  Ak je však vo dvojici prítomný akýkoľvek rozdiel 

(hoci aj ten najmenší), mali by sme ju charakterizovať ako dvojicu paronymnú, napr. pôvod – 

podvod, fóna – fonéma, biela – bielia, mala – malá, alebo kontakt – kontrakt. Práve v tomto 

bode sa však názory jazykovedcov rozchádzajú. Kvôli tejto nejednotnosti názorov sme sa 

v našej práci rozhodli pre už spomenuté striktné rozlíšenie homoným a paroným. 

 

Medzijazykové homonymá ako lexikologický problém 

Slová vytvárajúce homonymné vzťahy v rámci jedného jazyka sú slová monosémantické. 

Inak je to vo vzťahu dvoch alebo viacerých jazykov, konkrétne vo vzťahu bulharčiny 

a slovenčiny. Každé homonymum z homonymnej dvojice môže, ale nemusí, mať viac ako 

jeden význam. Medzijazykovú homonymnú dvojicu teda tvoria monosémantické aj 

polysémantické slová. Presnejšie, medzijazykový homonymný vzťah nevytvárajú celé 

lexémy, ale iba dvojica konkrétnych významov zo sémantickej štruktúry jedného tvaru slova. 
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Napríklad slová бод a bod1 vytvárajú dvanásť homonymných dvojíc, resp. homonymných 

vzťahov, pretože slovo бод má tri a slovo bod1 má štyri významy a ani jedna dvojica 

významov nie je významovo zhodná. Tým pádom vytvára prvý význam bulharského výrazu 

homonymný vzťah s prvým, druhým, tretím a štvrtým významom slovenského výrazu 

a rovnako tak činia aj ostatné významy bulharského výrazu. 

Diferenciácia medzijazykových homoným sa vo všeobecnosti líši od vnútrojazykovej 

a závisí od toho, z ktorých jazykov sú skúmané homonymá. Rozdielom členenia bulharsko-

slovenských homoným je neprítomnosť skupiny vlastných homoným, ktoré však vo vnútri 

oboch jazykov existujú. Je to taký prípad homonymie, pri ktorej sa formálne nezhodujú iba 

dva alebo viac konkrétnych výrazov, ale celé ich paradigmy (napr. v slovenčine: zámok; 

budova – zámok; mechanizmus na zamykanie; v bulharčine: коса; човешка коса; сечиво).  

 

Podľa formy môžeme vymedziť tieto skupiny bulharsko-slovenských homoným: 

1) homofóny, ktoré majú rovnakú výslovnosť, ale rozdielny grafický zápis23 (везба – 

väzba24) 

2) grafické homonymá, ktoré majú rozdielnu výslovnosť, ale rovnaký grafický zápis 

(бликне – blikne) 

3) úplné homonymá, ktoré sa zhodujú aj vo výslovnosti aj v grafickom zápise (вред 

– vred) 

 

Podľa odlišnosti významovej štruktúry môžeme vymedziť nasledovné skupiny: 

1) čiastočné – v sémantickej štruktúre sa približujú, resp. zhodujú v jednom alebo 

viacerých významoch (блок – blok) 

2) celkové – majú úplne rozdielnu sémantickú štruktúru (доклад – doklad) 

 

Záver 

Na základe týchto informácii môžeme povedať, že slovenská lexikológia by si mohla 

zobrať príklad od  jej bulharskej kolegyne a obšírnejšie  rozobrať diferenciáciu slovnej zásoby 

zo sémantického hľadiska a venovať pozornosť takým pojmom ako napr. paronymum, 

paronymia, či homograf. 

                                                 
23 nezohľadňuje sa problematika rozličných grafických systémov a rozdielna artikulácia niektorých spoločných 
foném 
24 treba pamätať na to, že prehláska ä sa v nižšom štýle môže vyslovovať ako |e| 



813 
 

Bolo by tiež užitočné a veľmi pozitívne, keby sa k publikáciám, ktoré rozoberajú 

medzijazykové homonymá rôznych jazykov ako lexikografický problém, začali pridávať aj 

publikácie, ktoré by sledovali túto tému v lexikologickom kontexte. 

Táto a nespočetné množstvo iných úloh čaká na súčasných pracovníkov i budúcich 

absolventov jazykovedy a slavistiky na celom svete. 
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