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Sloven čina ako cudzí jazyk v kontexte projektu  
Škola bez hraníc * 

Mária Čižmárová 
 

 
 
Spoločenské, politické a ekonomické zmeny v krajine zákonite vyvolávajú zmeny vo 

vzdelávaní, v jeho koncepcií a prístupe k vyučovaniu jednotlivých predmetov vrátane cu-
dzích jazykov. Vstupom Slovenska do európskych štruktúr si čoraz viac uvedomujeme 
dôležitosť medzinárodnej spolupráce, narastá potreba komunikácie medzi členskými kra-
jinami a občanmi, teda nositeľmi jednotlivých jazykov a kultúrnych tradícií, ktoré sú vyvo-
lané procesom europeizácie. Zvyšuje sa mobilita občanov, predovšetkým mladých ľudí, 
upevňujú sa medzikultúrne kontakty, rastie záujem o cudzie jazyky, ktorých ovládanie 
nám umožňuje pracovať a študovať v iných krajinách. Rozvíja sa spolupráca medzi člen-
skými krajinami Európskej únie i spolupráca smerom von k susedným krajinám. Práve na 
takúto spoluprácu Slovenska so susednou Ukrajinou zareagoval medzinárodný projekt 
Centra pre európsku politiku v Bratislave Škola bez hraníc, ktorý sa realizuje na základe 
blokového grantu Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce Nórskeho finančného 
mechanizmu. Projekt je zameraný na rozvoj kontaktov medzi školami na slovenskej a 
ukrajinskej strane štátnej hranice. V partnerskej spolupráci so Zakarpatským inštitútom 
ďalšieho vzdelávania učiteľov v Užhorode a Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove 
sa tento projekt realizoval na východnom Slovensku a čiastočne na západnej Ukrajine od 
1. apríla 2009 do 30. septembra 2010. Jeho aktívnymi riešiteľmi boli učitelia z hraničných 
okresov – desať učiteľov slovenského jazyka z Ukrajiny a desať učiteľov ukrajinského jazy-
ka zo Slovenska zo základných škôl, gymnázií a Katedry slovanskej filológie Ľvovskej ná-
rodnej univerzity I. Franka vo Ľvove a Katedry ukrajinistiky Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove.  

Práca na projekte spočívala v organizovaní spoločných niekoľkodňových odborných 
seminárov, ktorých náplňou boli prednášky, tvorivé dielne, poznávanie krajiny a slovenských 
a ukrajinských reálií. S odbornými prednáškami vystupovali historici, metodici jazyka a 
literatúry, ochrancovia prírody, významní kultúrni a štátni predstavitelia kraja, regiónu a i. 
Každý seminár sa konal v inom meste – v Košiciach, v Michalovciach, Bratislave a v Snine 
na východnom Slovensku. Semináre boli tematicky zamerané na rozvoj interkultúrnych 
kompetencií, využívanie inovatívnych metód vo vyučovaní a prípravu slovníkov menšieho 
rozsahu: slovensko-ukrajinského slovníka homoným, slovensko-ukrajinského slovníka 
neologizmov spätých s európskou integráciou, ukrajinského a slovenského slovníka slan-
gových výrazov, ktoré vyjdú knižne. Tieto slovníky by mali byť impulzom pre vyvolanie 
záujmu mladých ľudí učiť sa jazyk svojich susedov, ale aj učebnou pomôckou pre tých, 
ktorí slovenčinu a ukrajinčinu študujú. Na seminároch sa ďalej riešila problematika škol-
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stva, školského systému – slovenského a ukrajinského, histórie a kultúry regiónu, kultúr-
no-spoločenských determinantov medzikultúrneho dialógu. 

Slovenskí a ukrajinskí účastníci projektu na seminároch v skupinách pripravovali mode-
lové hodiny a diskutovali o osvedčených vzdelávacích prístupoch na Slovensku a v Ukrajine. 
Modelové vyučovacie hodiny majú pomôcť ďalším učiteľom predstaviť regióny východné-
ho Slovenska a Zakarpatska z rôznych pohľadov (história, jazyk, kultúra, folklór, architek-
túra, osobnosti, gastronómia...), preto súčasťou niektorých seminárov boli exkurzie po 
Zakarpatí a východnom Slovensku, do okolia, organizovali sa prehliadky navštívených 
miest a pamiatok Košíc, Užhorodu, Perečína, Mukačeva a i. V programe bola návšteva 
kultúrnych inštitúcií a stretnutia s osobnosťami kultúry a verejného života, ktoré sú výz-
namné pre miestnu, regionálnu alebo národnú identitu. V najvýchodnejšom okrese Slo-
venska v Snine, regióne, kde sa stretávajú a vzájomne prelínajú dve veľké svetové kultúry 
– západná (rímska) a východná (byzantská) – a ktorý účastníci projektu navštívili v rámci 
štvrtého seminára, uzrelo svet niekoľko významných osobností, ktoré svojou činnosťou a 
dielom prekročili hranice regiónu. K týmto osobnostiam patrí Peter Lodij, filozof, preklada-
teľ a básnik; Alexander Duchnovič, národný buditeľ Rusínov; Andrej Ripaj, jazykovedec; 
Michal Pustaj, rozprávkár; Anton Hodinka, historik; Odon Szatala, vedec – lichenológ, 
Anca Jaburová, speváčka ľudových piesní; Vasiľ Latta, jazykovedec a etnograf; a iní. 
Účastníci projektu si prezreli Beskydský panteón, kde sú osadené tabule s menami a cha-
rakteristikami mnohých významných osobností regiónu vrátane niektorých menovaných. 
Ďalej na východnom Slovensku navštívili Pozdišovce (ktoré svojou 500-ročnou tradíciou 
patria medzi najstaršie hrnčiarske dielne, zaoberajúce sa výrobou úžitkového riadu), Vlasti-
vedné múzeum v Trebišove, Zemplínske Hradište, Boršu, Viničky, Klin nad Bodrogom, Mi-
chalovce, renesančný kaštieľ v Humennom. V Pčolinom, rodisku Vasiľa Lattu, sa na cinto-
ríne poklonili pamiatke tohto významného slovenského jazykovedca. V Bratislave navštívili 
Európske informačné centrum, Iuventu (Slovenský inštitút mládeže), Slovenské národné 
divadlo, vernisáž výstavy fotografií Zakarpatie očami slovenskej učiteľky, teda učiteľky, 
ktorá svoje štvorročné pôsobenie ako lektorka na 21. základnej škole s vyučovacím jazy-
kom slovenským v Užhorode zvečnila na fotografiách. 

Na ukrajinskej strane bola v programe exkurzií návšteva gréckokatolíckeho monastiera 
v Malom Bereznom, návšteva múzea Lemkivska sadyba v Zárečí, dreveného kostolíka 
v Soli, návšteva Mukačeva, Seredného, mesta Užhorod, kde žije početná slovenská komu-
nita, návšteva gymnázia v Perečíne s vyučovaním slovenského jazyka a i. 

V rámci seminárov sa organizovali workshopy s cieľom rozšíriť jazykové kompetencie 
účastníkov, na ktorých predstavovali svoju kultúru a tradície, národnú kuchyňu, nápoje, 
získali vedomosti o odlišných kultúrach a rešpekt k hodnotám a zvykom domácej kultúry, 
ako aj susedných kultúr.  

Modelové hodiny 
Výstupom z projektu budú spomínané modelové hodiny slovenského a ukrajinského ja-

zyka, v rámci ktorých budú predstavení významní historici, slovenskí a ukrajinskí vzdelanci, 
spisovatelia, kultúrni a umeleckí dejatelia východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. 
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Modelové hodiny budú spracované v štyroch tematických blokoch. Prvý z nich bude 
venovaný územnosprávnemu členeniu Zakarpatska a Prešovského samosprávneho kraja, 
politickej, ekonomickej a sociálnej situácii a vzdelávaciemu systému v SR a na Ukrajine. 

V ďalšom bloku budú predstavené osobnosti histórie a kultúry, ktoré ovplyvnili obe 
strany – ukrajinskú a slovenskú (A. Duchnovič, I. Paňkevyč). 

Tretí tematický blok je zameraný na prírodné podmienky, Karpaty, Národný park Polo-
niny, na území ktorého sa stretávajú hranice troch štátov – Slovenska, Ukrajiny a Poľska –
a kde sa nachádza najviac prírodných lesov (pralesov) na Slovensku. Na ich ochranu bolo 
doteraz v národnom parku vyhlásených šesť národných prírodných rezervácií (Stužica, 
Riaba skala, Pľaša, Rožok, Havešová, Stinska) a štyri prírodné rezervácie (Borsučiny, Ulič-
ská Ostrá, Šípková a Udava).  

Vo štvrtom bloku bude predstavená architektúra, ľudová kultúra, barokové drevené 
kostolíky, národné kultúrne pamiatky so vzácnymi ikonami, ďalej ľudová hudba a i.  

Modelové hodiny slovenských účastníkov, vydané na CD, by mali pomôcť školám na 
Zakarpatsku lepšie spoznať Slovensko, najmä jeho východnú časť, ekonomiku, kultúru, 
školstvo a opačne, ukrajinskí účastníci v modelových hodinách priblížia Slovákom Zakar-
patskú Ukrajinu.  

Ďalším výstupom z projektu Škola bez hraníc bude slovník slovensko-ukrajinských ho-
moným, historicky prvý slovník medzijazykových homoným v slovenskej a ukrajinskej jazy-
kovede. Obsahuje najpoužívanejšie homonymá, teda slová, ktoré rovnako alebo podobne 
znejú, ale majú v oboch porovnávaných jazykoch odlišný význam. V slovanských jazykoch 
majú medzijazykové homonymá rôzne pomenovania – v slovenčine interlingválne homo-
nymá, zradné slová či falošní priatelia prekladateľov, v poľštine fałszywi przyjaciele tłu-
macza, v ruštine ložnyje druzja perevosčika, v ukrajinčine mižmovni omonimy, faľšyvi 
(chybni, zradlyvi) druzi perekladača a i. Ich lexikografické spracovanie vzhľadom na nega-
tívny vplyv medzijazykovej homonymie pri osvojovaní si slovanských jazykov či 
v prekladateľskej praxi je podľa R. Horákovej (2003, s. 16) neuspokojivé. Podľa autorky sa 
o medzijazykovej homonymii viac uvažovalo, no menej sa jazykovedci s problematikou 
lexikograficky vyrovnávali. Platí to aj o slovensko-ukrajinskej a ukrajinsko-slovenskej me-
dzijazykovej homonymii, o čom svedčí skutočnosť, že doposiaľ nebol vypracovaný homo-
nymický slovník. 

Slovná zásoba z hľadiska homonymných vzťahov v dvoch geneticky príbuzných jazy-
koch – slovenskom a ukrajinskom – spôsobuje značné problémy študentom, prekladate-
ľom a tlmočníkom. Porovnaj v ukrajinčine словенка je príslušníčka slovinského národa, 
баня je kúpeľ, мешкати – bývať, черствий – tvrdý, starý, доклад – podšívka, дружина – 
manželka, гостинець – darček, град – ľadovec, хата – dom, худоба – dobytok, клас – 
trieda, князь – knieža, конати – zomierať, козуб – košík (z lyka), лікарня – nemocnica, 
негода – nečas, овочі – zelenina, парта – lavica a i.  

Predpokladom konfrontačného slovensko-ukrajinského výskumu medzijazykovej ho-
monymie je vypracovanie kvalitného slovníka. V slovanskej jazykovede existuje niekoľko 
slovansko-slovanských homonymných slovníkov (J. Vlček: Slovník rusko-české homonymie 
a paronymie, 1966; М. П. Кочерган: Словарь русско-украинских межъязыковых 
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омонимов, 1997; J. Vaňko: Slovaško-slovenska homonimija. Slovar slovaško-slovenskih 
medjezikovnih homonimov, 2003), ale slovensko-ukrajinský či ukrajinsko-slovensky slovník 
ešte nebol vypracovaný ani v slovenskej, ani v ukrajinskej jazykovede. Preto homonymický 
slovník pripravený do tlače účastníkmi projektu Škola bez hraníc je teda prvým krokom 
k vytvoreniu takého lexikografického diela.  

 Slovník je adresovaný širokej verejnosti, ale najmä študentom jednotlivých typov ná-
rodnostných škôl, učiteľom, prekladateľom a pracovníkom prihraničných samospráv. To-
mu zodpovedá aj koncepcia spracovania homonymných hesiel, ktoré nie je také jednodu-
ché, ako sa na prvý pohľad zdá. V dvoch geneticky príbuzných jazykoch, akými sú sloven-
čina a ukrajinčina, formálne zhodné alebo podobné lexémy tvoria medzijazykové homo-
nymá s úplnou alebo čiastočne odlišnou sémantikou. Častým zdrojom nedorozumení 
v slovenčine a ukrajinčine sú najmä polysémické slová, v ktorých zvyčajne mnohovýzna-
mové slovo v jednom jazyku korešponduje s jedným významom mnohovýznamového 
slova v druhom jazyku. Inokedy dochádza k situácii, že v slovenčine ide o hlavný význam 
a v ukrajinčine o sekundárny význam a opačne a o odlišnú štylistickú príznakovosť. 
V jednom jazyku ide o neutrálne slovo a v druhom o príznakové a i. Podobná situácia je aj 
v slovách cudzieho pôvodu, ktoré nemajú v oboch porovnávaných slovanských jazykoch 
rovnaký význam. Dvojjazyčne lexikograficky spracovať takéto prípady medzijazykovej ho-
monymie je nesmierne náročné, ak sa majú výstižne zohľadniť zložité sémantické vzťahy 
medzi slovensko-ukrajinskými homonymami. 

Spracovanie homoným v slovníku 
Heslové slová sa v slovensko-ukrajinskom slovníku homoným uvádzajú v základnom 

gramatickom tvare zvýraznené tučným písmom podľa slovenskej abecedy. Podstatné me-
ná sa uvádzajú v nominatíve jednotného čísla alebo množného čísla (pri pomnožných 
podstatných menách), prídavné mená v nominatíve jednotného čísla, slovesá v neurčitku. 
Neplnovýznamové slová sa v pripravovanom homonymickom slovníku nespracúvajú. Pri 
každom heslovom slove je stručne uvedený jeho význam zvyčajne vo forme jednoslovné-
ho ekvivalentu: pri slovenskom homonyme sa význam podáva po ukrajinsky, pri ukrajin-
skom po slovensky. Súčasťou slovníkového hesla je dokladová exemplifikačná veta zvyčaj-
ne vo forme jednoduchej vety, teda ilustruje sa použitie slova v texte, v ľavom stĺpci 
v slovenčine, v pravom v ukrajinčine. Využíva sa zrkadlový typ spracovania slovníkových 
hesiel, ktorý je prehľadný a jednoduchý. Vnútrojazykové homonymá sa v slovníku číslujú 
rímskymi číslicami a zhodný význam v oboch jazykoch sa označuje smajlíkom (pozri prílo-
hu). Ide o úsporné a prehľadné spracovanie homonymných hesiel so zámerom nezaťažo-
vať používateľa rozličnými kvalifikátormi.  

Slovník slovensko-ukrajinských medzijazykových homoným spracúva okolo 500 slov-
ných dvojíc. Z celkovéko počtu homoným je v ňom zo slovných druhov najviac zastúpe-
ných substantív (72 %), nasledujú verbá (19 %) a adjektíva (8 %). Rіešitelia projektu chceli 
vytvoriť praktickú pomôcku predovšetkým pre slovenského a ukrajinského používateľa, 
žiakov základných škôl, študentov gymnázií a iných stredných škôl a poslúži aj posluchá-
čom filologických fakúlt a prekladateľom.  
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V slovanskom kontexte existuje o mezijazykových homonymách niekoľko významných 
prác. V slovenskej jazykovede sa tejto problematike venuje M. Pančíková, J. Vaňko, 
R. Horáková a iní jazykovedci. M. Pančíková (2005, s. 21) hovorí o troch podkategóriách 
zradnosti: významovej, významovej a štýlovej a štýlovej. 

Z hľadiska formálnej štruktúry medzi slovenskými a ukrajinskými homonymami 
v pripravovanom slovníka nachádzame 1. Úplne zhodné jazykové jednotky, napríklad: 
tuha – туга (túžba), uhorka – угорка (Maďarka), úkol – укол (injekcia), úvaha – увага 
(pozor) a iné. 2. Medzijazykové homonymá s istými graficko-fonetickými osobitosťami: 
slovo čiarka „interpunkčné znamienko“ má homonymný vzťah s ukrajinským чарка „po-
hárik“ (Pred spojkou ale sa píše čiarka. На столі з’явилися коньячні й лікерні чарки.); 
slovo človek „ľudská bytosť“ vstupuje do homonymného vzťahu s ukrajinským чоловік 
„manžel“ (Miй чоловік працює у сільській місцевості лікарем.), hrôza „zdesenie“ 
a ukrajinské гроза „búrka“ (Надворі стоїть гроза.). 3. Medzijazykové homonymá 
s afixálnymi odlišnosťami typu batoh „zviazané veci nesené na chrbte“ – батіг „bič“ 
(Батіг шльопнув по спині арештанта.), nástroj „pomôcka na prácu“ – настрій „nála-
da“ (В мене сьогодні поганий настрій), lekáreň „zdravotnícka inštitúcia na prípravu, 
uskladňovanie a vydávanie liečiv a liekov“ – лікарня „nemocnica“ (У нашому місті 
находиться педіатрична лікарня.) a i.  

Z hľadiska pôvodu sa v súčasnej jazykovede rozlišuje homogénna a heterogénna ho-
monymia. Homogenné homonymá sú také, ktoré vznikli zo spoločného praslovanského 
základu. Medzijazykovú heterogénnu homonymiu tvoria slová, medzi ktorými nie je nijaký 
vzťah (okazionálna homonymia, ktorá vznikla následkom náhodnej formálnej zhody slov 
a homonymia vnútrojazykového typu), alebo tie, ktorý tento vzťah stratili následkom pro-
cesu zániku polysémie v jednom z porovnávaných jazykov.  

V pripravovanom homonymickom slovníku nachádzame monosémické a polysémické 
jazykové jednotky, ktoré môžu byť úplne alebo čiastočne homonymné. Pri úplných medzi-
jazykových homonymách sú všetky významy odlišné. Pri čiastočnej homonymii sa odlišuje 
len jeden význam alebo niekoľko významov, pričom zaznamenávame aj spoločné výz-
namy. Napríklad, slovenské slovo doklad má tri významy: 1. dokument, 2. dôkaz, potvrde-
nie, 3. písomný citát ako potvrdenie výskytu; v ukrajinčine má slovo доклад jeden význam 
„pomocný materiál ako podšívka, gombíky a i.“ (Для пошиття пальта не вистачає 
докладу.). Podobne slovenská lexéma hľadač „kto niečo hľadá“ má jeden význam a vstu-
puje do homonymného vzťahu s ukrajinskou lexémou глядач, ktorá ma dva významy:  
1. divák, 2. ten, kto niečo sleduje (Телевізійний глядач вибирає програму до смаку.). 
Prvá je utvorená od slovesa hľadať, druhá od pozerať (глядіти – sledovať). Slovenské báj-
ka а ukrajinské байка majú spoločný význam „poučne ladená rozprávka, v ktorej ľudia 
konajú ako zvieratá“ a expr. „nepravdivé rozprávanie, výmysel“; homonymný vzťah je 
medzi uvedenými slovenským významami a ukrajinským významom „tkanina, flanel“ 
(Івана купила сорочку з байки); podobne v slove bal „niečo zvinuté do valca“ je homo-
nymný vzťah s ukrajinským бал „bod“ (jednotka výkonu hodnotenia): Jeden bal slamy váži 
niekoľko sto kilogramov. Учень отримав 12 балів. 
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Okazionálne medzijazykové homonymá tvoria aj slová, ktoré sú utvorené od rozličných 
motivujúcich základov, napríklad, ukr. давка „tlačenica“ (od slovesa dáviť): У черзі виникла 
сильна давка – slovenské dávka „vymedzené množstvo“: kŕmna dávka od slovesa dávať. 

K úplným medzijazykovým homonymám sa zaraďujú predovšetkým jednovýznamové 
páry slov, ktoré sa úplne rozišli v sémantike alebo označujú podobné denotatívne sféry, 
pričom sa zhodujú podľa vnútornej formy (motivačne). Hlavnou ich črtou je nesúvislosť 
alebo čiastočná súvislosť denotátov, spoločný pôvod a podobnosť spôsobu pomenovania 
pri prvotnej a druhotnej nominácii (Bednaž, 2002, s. 53). Často sa pri porovnávaní tieto 
sémantické štruktúry nezhodujú v žiadnom z významov polysémického slova. Napríklad 
sloveso chápať „rozumieť“ vstupuje do homonymného vzťahu s ukrajinským slovom 
хапати „chytať“ (За такий пояс зручно хапати суперника). Slovenské nástroj „pro-
striedok, inštrument“ vstupuje do homonymného vzťahu s ukrajinským настрій „nálada“ 
(В мене сьогодні поганий настрій.). 

Čiastočné homogénne homonymá majú niekoľko typov: 1. medzijazykové homonymá, 
ktoré sú výsledkom asociačno-derivačných metaforických a metonymických prenesení, 
pričom sledujeme rozličné vzťahy priameho (nominatívneho) a preneseného významu. 
Ako príklad môžeme uviesť slovenskú lexému mozoľ vo význame „zrohovatená koža“ 
a ukrajinskú мозоль s tým istým významom, pričom sa v ukrajinčine slovo používa 
aj v prenesenom význame „ťažká práca“ (Найсмачніший – хліб від свого мозоля.);  
2. prípady medzijazykových homoným v priamom význame, v ktorých sa odlišnosť preja-
vuje v rozdielnom sémantickom rozsahu a lexikálnej či frazeologickej spájateľnosti. Naprí-
klad slovenská lexéma spôsob pokrýva sémantiku ukrajinskej jednotky спосіб, avšak za-
chováva pritom rôznu spájateľnosť v kontexte typu na slovenský spôsob (ukrajinsky на 
новий лад), iným spôsobom (ukrajinsky по іншому), neexistuje spôsob (нема способу), 
niet spôsobu (ukrajinsky неможливо).  

Pripravovaný homonymický slovensko-ukrajinský slovník obsahuje aj lexikálno-gramatické 
homonymá (міжчастиномовні) typu drahá (adjektívum) – дорога (substantívum „cesta“), 
dýka (substantívum) – дика (adjektívum „divá“), hore (príslovka) – горе (substantívum 
„zármutok“, „žiaľ“), hrubá (adjektívum) – груба (substantívum „piecka“ a častica „há-
dam“), vid (substantívum) – від (predložka od) a i. 

Zdrojom medzijazykovej homonymie je sémantická diferenciácia spoločného slovného 
fondu, domáceho i prevzatého, alebo náhodná zhoda slov domácich a prevzatých 
a v slovanských jazykoch napomáhajú homonymii aj slovotvorné prostriedky (Pančíková, 
2005, s. 29). Slovensko-ukrajinská homonymia je odrazom stanovenia historicky spoločnej 
lexiky alebo je výsledkom kontaktov jazykov, paralelných tendencií vývoja, procesu medzi-
jazykových výpožičiek. 

Účastníci počas trvania projektu Škola bez hraníc komunikujú prostredníctvom webo-
vého fóra. Všetky výstupy projektu budú distribuované na jednotlivé typy prihraničných 
základných a stredných škôl a školských zariadení a na obecné či mestské úrady 
v Slovenskej republike a na Ukrajine. Hlavným dopadom projektu bude lepšie uplatnenie 
sa mladých ľudí v regióne v rámci cestovného ruchu, ako aj v iných podnikateľských aktivi-



Mária Čižmárová 
 

 

414

tách zameraných na spoluprácu Ukrajiny s krajinami Európskej únie, kde je znalosť jazyka 
a reálií významnou komparatívnou výhodou.  

Účastníci seminárov a exkurzií mali možnosť spoznať susednú krajinu, komunikovať 
v jazyku navštívenej krajiny, zmobilizovať svoju komunikatívnu kompetenciu a preukázať 
mnohé zručnosti a vedomosti. Vymieňali si skúsenosti späté s výučbou jazykov, didaktikou 
cudzojazyčného vyučovania, ktorá má byť postavená na aktivite žiaka, na komunikatívnej 
forme vyučovania, ďalej sa venovali problematike tvorby učebnicovej literatúry pre jed-
notlivé typy škôl a i. Mali možnosť zlepšiť si jazykové schopnosti, povedomie o rozličných 
kultúrach, spoznať odlišný spôsob života, rozvíjať zručnosti, spoznať reálie danej krajiny, 
verbálne, písomne či elektronicky komunikovať.  

Spoznávanie inej krajiny z hľadiska kultúry, práca na spoznávaní zvláštností, ktoré vy-
tvárajú identitu, práca vo dvojici a skupine, medzinárodná práca s rozličnými úlohami pre 
každú skupinu, hľadanie konkrétnej a fungujúcej metódy spoločnej práce, výmena peda-
gogických skúseností, kompletizácia a zároveň prezentácia výstupov, písomného materiá-
lu, videí, fotografického materiálu a i. pomôžu skvalitniť pedagogický proces v školách 
a školských zariadeniach na oboch stranách hraníc.  
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Slovensko-ukrajinský homonymický slovník (rukopis). 
 
 
Slovak as a foreign language in the context of the project School without borders 
Since Slovakia joined the European Union, cooperation among its members as well as 

cooperation with neighbouring countries has been developing more intensively. The pro-
ject School without borders – the international project of the Center for European Policy 
in Bratislava – responded to cooperation between Slovakia and Ukraine. The project is 
directed at the development of contacts between schools on both sides of the Slovak- 
-Ukrainian border. Slovak language teachers at primary schools, grammar schools from 
Ukraine and Ukrainian language teachers from Slovakia, teachers at the Department of 
Slavic Philology at the Ivan Franko National University of Lviv as well as teachers at the 
Department of Ukrainian studies, Faculty of Arts, University of Prešov, Slovakia, are the 
researchers of the project. 

The output of the project are the model lessons that will help teachers present the re-
gions of Eastern Slovakia and Transcarpathia from different aspects, Slovak-Ukrainian 
dictionary of homonyms, Slovak-Ukrainian dictionary of neologisms which are associated 
with European integration and Ukrainian-Slovak dictionary of slang expressions that will 
be published as the joint publication. 
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Príloha: 
 

Ukážka spracovania hesiel v homonymickom slovníku 
 

bagáž hromad., pejor. багaж 

cволoта, нaволоч 
Kadejaká bagáž znepríjemňuje život sluš-
ným ľuďom. 

batožina 
Багаж відклали до камери зберігання. 

 
bájka байка 
повчальний твір 
Včera na hodine literatúry sme prečítali 
niekoľko bájok. 

І. bájka ☺ 
Розкажи мені, діду, байку. 
ІІ.flanel (tkanina) 
Я купила сорочку з байки. 

 
bal бал 
пака, тюк 
Jeden bal slamy váži aj 300 kilogramov. 

bod  
Учень отримав сім балів. 

 
banka банка 
банк 
Banka poskytuje úver bez poplatku. 

zavárací pohár 
На столі стояла банка з варенням. 

 
baňa баня 
шахта 
Baňu tam zatvorili pred pätnástimi rokmi. 

kúpeľ 
Суха баня – оздоровниця з природним 
вуглекислим газом. 

 
batoh батiг 
1. оберемок, клунок, мішок 
S námahou niesla starenka batoh raždia. 
2. безліч pren., expr. 
Batoh predsudkov mu stál v ceste. 

bič 
Батіг шльопнув по спині арештанта. 

 
bezcenný безцінний 
малоцінний 
Aj zdanlivo bezcenná vec môže zlodeja 
prilákať. 

vzácny, neoceniteľný 
Так, життя – це безцінний дар, який 
людина одержує при народженні. 
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brakovať, expr. бракувати 
грабувати 
V noci brakovali miestny obchod. 

chýbať 
На реставрацію замку бракує коштів. 

 
červeň червень 
рум’янець 
No len čo sa im oči stretli, zaliala jej líca 
červeň. 

jún  
А місяць червень луги покосить, 
Червоним соком ягідки зросить. 

 
črevo черево 
кишка 
Rozšíril sa názor, že všetky choroby vznikajú 
v črevách. 

brucho 
Поклав він на неї руку, а в неї рубець на 
череві. 

 
dospelý доспілий 
дорослий 
Bol z neho dospelý človek. 

zrelý 
Господар зриває доспілий плід. 

 
duriť дурити 
1. гнати, поганяти 
Jano, treba duriť ovce na pašu. 
2. expr. будити 
Duriť niekoho zo sna je nepríjemné. 

klamať 
Батьків не можна дурити. 

 
hostinec гостинець 
корчма 
Gazdovský hostinec sa nachádza v centre 
malebnej dedinky. 

darček 
За давньою українською традицією 
знайшла гостинець під подушкою. 

 
chovanka хованка 
вихованка 
Po prijatí do zariadenia absolvuje chovanka 
vstupný pohovor u sociálnej pracovníčky. 

skrýša  
У сусідньому селищі виявлена хованка з 
вибухівкою. 

 
chudoba худоба 
бідність 
Chudoba cti netratí. 

dobytok 
На полі паслася худоба.  
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chvíľa хвиля 

мить 
Blíži sa rozhodujúca chvíľa zápasu. 

vlna 
Сильна хвиля вдарила в човен. 

 
chytať хитати 
ловити  
So starým otcom chodievame chytať ryby. 

kolísať 
Вона почала хитатись. 

 
istota істота 
впевненість 
Budovanie finančnej istoty je ako budova-
nie domu. 

živá bytosť  
Людина – істота соціальна, тобто живе в 
колективі.  

 
jahoda ягода 
cуниця 
Deti nazbierali lesné jahody. 

bobuľa  
Всяка ягода смачна. 

 
jar яр 
весна 
Do dediny prišla jar. 

úžľabina, roklina 
Яр заріс густими кущами. 

 
 
* Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu Dovybavenie a rozšírenie lingvo-

kulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného 
programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 
grantového projektu KEGA MŠ SR 162-002PU-4/2010. 
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