© Mária Košková: Bulharsko-slovenský slovník III (По8з – С), 2019
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Vedeckí redaktori
Doc. DEZIDER KOLLÁR, CSc.
Doc. NADEŽDA KOSTOVA, PhD.
Recenzenti
PhDr. ALEXANDRA JAROŠOVÁ, CSc.
Doc. PhDr. IGOR HOCHEL, PhD.
Autorka
Mgr. MÁRIA KOŠKOVÁ, CSc.
Redakčná úprava a korektúry
ZUZANA PÚČEKOVÁ
Príprava tlačových podkladov
MARTIN ŽEŇUCH

Konzultanti
Mgr. art. Valeri Alexandrov, Ing. Pavol Andreev, JUDr. Gevorg Ayrumyan, Mgr. Mária Blahunková, rod.
Prokipčáková, PhD., Mgr. Ginka Ďulgerova, Doc. Ľudmila Kirova, PhD., Mgr. Mária Košková, PhD. ml.,
Ing. Andrej Kumor, Mgr. Juraj Molčányi, RNDr. Martin Palúch, Ing. arch. Simona Semanková, ThLic. Andrej
Škoviera, PhD., MUDr. Mária Vicianová, Ing. Miloš Zvalený
Bulharsko-slovenský slovník III (По8з – С ) patrí k výstupom projektov, ktoré financovala Vedecká grantová
agentúra MŠ SR a SAV VEGA 2/4092/4, 2/7039/27.
Vydanie publikácie bolo podporené finančným príspevkom Slovenskej akadémie vied na základe odporúčania Edičnej rady SAV.
Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani jeho súčasť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv.

Prvé vydanie.
Vydavateľ
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
VEDA, vydavateľstvo SAV

ISBN 978-80-224-1755-6
EAN 9788022417556

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
VEDA, vydavateľstvo SAV

BULHARSKO-SLOVENSKÝ
SLOVNÍK
III

(По8з – С)

Bratislava 2019

5
по8з len jedn. m fyz. poise (P)
поален0я -0е mn. -0ем dok. k поален2вам očervenieť, sčervenieť, začervenať sa: б7зите
му Ён2ха líca mu očerveneli al. sčerveneli
поален2вам -а mn. -аме nedok. k поален0я
červenieť, červenať sa
поамерик8нча -и mn. -им dok. k поамерик8нчвам ког-, какв- amerikanizovať, hovor.
poameričtiť, poamerikánčiť koho, čo // Ё се
amerikanizovať sa, hovor. poameričtiť sa,
poamerikánčiť sa
поамерик8нчвам -а mn. -аме nedok.
k поамерик8нча ког-, какв- amerikanizovať, hovor. poameričťovať koho, čo // Ё се
amerikanizovať sa, poamerikanizovať sa,
hovor. poameričťovať sa
поанс-н mn. -и, po čísl. -а m 1. tech. lisovač
2. polygr. razník 3. tech. priebojník 4. geogr.
(myslený znak na mape) kóta
по8нт len jedn. m umel. (baletná póza) na špičkách
по8нта mn. -и ž pointa: Ё на стихотвор0нието pointa básne
поантил9зъм -змът -зма len jedn. m výtvar. pointilizmus, neoimpresionizmus
поантил9ст mn. -и m výtvar. pointilista, stúpenec pointilizmu
поантилист9чен -чна -чно mn. -чни výtvar.
pointilistický: Ёчна т0хника pointilistická
technika
поантил9стка mn. -и ž výtvar. pointilistka, stúpenkyňa pointilizmu
по8хкам -а mn. -аме dok. poachkať (si), postenať (si), zaachkať (si)
поб8вя1 -и mn. -им dok. k поб8вям1 ког-, каквzried. (trocha al. občas) zdržať koho, čo: ще го
Ё м8лко trocha ho zdržím // Ё се (trocha al.
občas) zdržať sa
поб8вя2 -и mn. -им dok. k поб8вям2 ког- povarovať, popestovať, zavarovať koho:
Ё дец8та povarovať deti
поб8вям1 -я mn. -яме nedok. k поб8вя1 ког-,
какв- zried. (trocha al. občas) zdržiavať koho,
čo // Ё се (trocha al. občas) zdržiavať sa
поб8вям2 -я mn. -яме nedok. k поб8вя2 ког- (trocha al. občas) varovať, pestovať koho
поб8йвам -а mn. -аме nedok. k поб8я ком7 (trocha al. občas) (v dobrom) zariekať, zariekavať
koho; pozri aj поб8я
поб8рам -а mn. -аме dok. k поб8рвам hovor.
1. ког-, какв- (trocha al. občas) dotknúť sa
koho, čoho, siahnuť na koho, na čo, po kom,
po čom i pren.: дор9 не е Ёал кн9гите
kníh sa ani nedotkol 2. ког-, какв- (trocha
al. občas) ohmatať koho, čo, omakať čo:
Ёс пр1стите н0що ohmatať prstami niečo 3. в какв- (trocha al. občas) prehrabať sa

побед0н2
v čom, prekutrať čo: Ё в чекмедж0то prehrabať sa v zásuvke 4. ког- obyč. v zápore
pren. (trocha al. občas) nenechať na pokoji,
znepokojiť, vyrušiť koho: не ще посм0е да
те Ёа nedovolí si vyrušiť ťa 5. какв- obyč.
nedok. pren. (trocha al. občas) (ukradnúť) potiahnuť čo: тук-там0 Ёа н0що tu a tam

niečo potiahol
поб8рвам -а mn. -аме nedok. k поб8рам hovor. 1. ког-, какв- (trocha al. občas) dotýkať sa koho, čoho, siahať na koho, na čo, po
kom, po čom i pren. 2. ког-, какв- (trocha al.
občas) ohmatávať koho, čo, omakávať čo
3. в какв- (trocha al. občas) prehrabávať sa
v čom, kutrať čo 4. ког- obyč. v zápore pren.
(trocha al. občas) nenechávať na pokoji, znepokojovať, vyrušovať koho 5. какв- obyč.
nedok. pren. (trocha al. občas) (kradnúť) poťahovať čo; pozri aj поб8рам
поб8чкам -а mn. -аме dok. k поб8чквам subšt.
(trocha al. občas) (popracovať) pomakať: 9ска
да Ёа м8лко chce trocha pomakať
поб8чквам -а mn. -аме nedok. k поб8чкам
subšt. (trocha al. občas) (pracovať) makať; pozri aj поб8чкам
поб8щим mn. -и m 1. arch. starosvat, starejší
2. zastar. (kto nahrádza otca) druhý otec, nevlastný otec, otčim
поб8я -8е mn. -8ем dok. k поб8йвам ком7 (trocha al. občas) (v dobrom) zariecť, zarieknuť
koho: от вр0ме на вр0ме ба2чката му
Ё8я прот9в б-лести zaklínačka ho občas
zariekla od chorôb
поб0да mn. -и ž (v rozl. význ.) víťazstvo: л0ка
Ё hladké víťazstvo; Ё над враг8 víťazstvo
nad nepriateľom; Ё в 9зборите víťazstvo
vo voľbách; Ё на 9стината víťazstvo
pravdy; Ё над болестт8 víťazstvo nad
chorobou; нанес8 Ё zvíťaziť; б9тката
зав1рши с Ё boj sa skončil víťazstvom
· kniž. п9рова поб0да Pyrrhovo víťazstvo; [parem.] къд0то е съгл8сието, там
е и поб0дата v svornosti je sila, v sile je
víťazstvo
поб0ден -дна -дно mn. -дни (v rozl. význ.) víťazný: Ёдна б9тка víťazný boj; Ё гол víťazný
gól; Ё вен0ц víťazný al. vavrínový veniec,
vavrín víťazstva; Ёдно завр1щане víťazný
al. víťazoslávny návrat; Ёдни п0сни víťazné piesne
побед0н1 -а -о mn. -и porazený, premožený:
Ё отб-р porazené družstvo al. mužstvo;
Ё от любовт8 premožený láskou; Ё от
ум-рата premožený únavou
побед0н2 -ия(т) mn. -и m (kto utrpel porážku)
porazený, premožený: побед9телите
и Ёите се рък7ваха víťazi a porazení si po-

П

побед9тел

П

dali ruky · [parem.] горк- на побед0ните!
beda porazeným!
побед9тел -я(т) mn. -и m (v rozl. význ.) víťaz,
premožiteľ: олимп9йски Ё olympijský víťaz al. šampión; Ё във войн8та víťaz vojny; Ё в двуб-я víťaz v súboji; изл9зам Ё от
н0що vyjsť ako víťaz z niečoho · [parem.]
ист-рията се п9ше от побед9телите
dejiny píšu víťazi; побед9телите не ги
с1дят víťazov nesúdia ?
побед9телка mn. -и ž (v rozl. vízn.) víťazka: 8рмия Ё víťazná armáda; обяв9ха
я Ё в 9зборите vyhlásili ju za víťazku volieb
поб0дно prísl. víťazne, ako víťaz: Ё вд9гам
п8лец zdvihnúť palec na znak víťazstva
победон-сен -сна -сно mn. -сни (v rozl. význ.)
víťazný: Ёснa войск8 víťazné vojsko; Ёсно
настъпл0ние víťazný útok; Ёсно ор1жие
víťazná zbraň; Ё гол víťazný gól; Ёсна
усм9вка víťazný al. víťazoslávny úsmev
победон-сец mn. -сци m zastar. pozri побед9тел
победон-сно prísl. víťazoslávne, víťazne:
засм2 се Ё víťazoslávne sa usmial; б9тката св1рши Ё boj sa skončil víťazoslávne
побед2 -9 mn. -9м dok. k побежд8вам 1. ког-,
в какв- (v rozl. význ.) zvíťaziť nad kým, čím,
poraziť koho, čo, vyhrať nad kým, čím, čo,
v čom i bezpredm.: Ё враг8 zvíťaziť nad nepriateľom, poraziť nepriateľa; Ё в игр8та
zvíťaziť v hre; Ё в сп-ра vyhrať spor;
Ё съп0рника zvíťaziť nad súperom, poraziť súpera 2. какв-, в какв- pren. premôcť,
prekonať čo, zvíťaziť nad čím i bezpredm.:
Ё страстт8, страх8 premôcť al. prekonať vášeň, strach; любовт8 Ё9 láska zvíťazila · побед2 сърц0то на ког- dobiť čie
srdce; [parem.] дойд-х, вид2х, побед9х!
prišiel som, videl som, zvíťazil som!; pozri
aj побежд8вам
побежд8вам -а mn. -аме nedok. k побед2
1. ког-, в какв- (v rozl. význ.) víťaziť nad kým,
čím, porážať koho, čo, vyhrávať nad kým,
čím, čo, v čom i bezpredm. 2. какв-, в каквpren. premáhať, prekonávať čo, víťaziť
nad čím i bezpredm. · [parem.] 9стината
побежд8ва pravda víťazí; pozri aj побед2
побежд8ване len jedn. s 1. на ког-, в какв(v rozl. význ.) víťazstvo nad kým, čím, porážka
koho, čoho, výhra nad kým, čím, v čom i bezpredm: Ё в нер8вна борб8 víťazstvo v nerovnom boji; Ё с три г-ла výhra rozdielom
troch gólov 2. на какв- pren. premáhanie,
prekonávanie čoho, víťazstvo nad čím i bezpredm.: Ё на болестт8 víťazstvo nad chorobou
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поб0лвам1 -а mn. -аме nedok. k поб0ля1 какв(trocha al. občas) bieliť čo; pozri aj поб0ля1
поб0лвам2 -а mn. -аме nedok. k поб0ля2 какв(trocha al. občas) lúpať, šúpať čo; pozri aj
поб0ля2
побел0я -0е mn. -0ем dok. побел2вам
1. (v rozl. význ.) obelieť, zbelieť: лиц0то му
Ё2 от страх tvár mu zbelela al. zbledla od
strachu; п-кривите Ё2ха от сняг strechy
obeleli od snehu 2. obelieť, ošedivieť, zošedivieť: брад8та му Ё2 brada mu obelela
al. zošedivela · побел0е ми глав8та al.
кос8та al. кос9те от ког-, какв- ísť zošedivieť (od starostí) § побел0я кат- вар al.
платн- al. стен8 al. тебеш9р obelieť,
zblednúť ako vápno al. plátno al. stena al.
krieda · глав8та му побел2, ум1т му не
дойд0 hlava šedivá a rozumu nikde, starý
a nemá rozum; [parem.] глав8 побел2ва,
ак1л изветр2ва starí ľudia rozum tratia
поб0ля1 -и mn. -им dok. k поб0лвам1 какв- (trocha al. občas) obieliť, nabieliť, vybieliť, zabieliť čo: Ё платн-то vybieliť plátno
поб0ля2 -и mn. -им dok. k поб0лвам2 какв- (trocha al. občas) olúpať, nalúpať, ošúpať, našúpať čo: Ё карт-фи ošúpať zemiaky
побел2вам -а mn. -аме nedok. k побел0я
1. (v rozl. význ.) blednúť, obelievať 2. obelievať, šedivieť; pozri aj побел0я
побел2ване len jedn. s 1. obelenie, zbelenie
2. blednutie/zblednutie 3. šedivenie/ošedivenie, zošedivenie
побел2л -а -о mn. -л0ли 1. obelený, biely:
Ёл0ли от цвят дърв0та stromy biele od
kvetov, na bielo zakvitnuté stromy 2. ošedivený, zošedivený: Ёл0ли кос9 zošedivené
vlasy 3. poblednutý, zblednutý: Ёо лиц0 poblednutá al. bezkrvná tvár § побел2л катвар al. платн- al. стен8 al. тебеш9р biely, poblednutý ako vápno al. plátno al. stena
al. krieda
побер81 -0 mn. -0м dok. k поб9рам1 1. ког-,
какв- pojať koho, čo: з8лата Ёбр8 мн-го
зр9тели sála pojala veľa divákov 2. каквpojať čo, (so zmenou vetnej konštrukcie) vojsť,
zmestiť sa: съд1т не Ёбр8 вс9чко do suda
nevošlo všetko 3. какв- къд0 umiestniť,
vtesnať, vpratať čo kam: едв8 ще Ё вс9чко
в гардер-ба sotva vpracem všetko do skrine // Ё се pomestiť sa, vojsť, vtesnať sa,
zmestiť sa: едв8 се Ёбр8ха в ст8ята ledva sa zmestili do izby; кн9гите н2ма да
се Ё8т в к7фара knihy nevojdú do kufra
· в м-зъка al. глав8та ми не м-же да
се побер0 какв- a) nejde do hlavy komu
čo; b) rozum nad tým zostáva stáť nedok.
komu; не м-га да се побер8 в к-жата си

