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Index 9. ročníka
Kurzívou sú vytlačené slová, spojenia slov, tvary slov, termíny, väzby a
frazeologické spojenia, ktoré nevyhovujú kritériu spisovnosti formulovanému
v Tézach o slovenčine. České slová uvádzame preto, že na mieste ich vý
skytu sú slovenské ekvivalenty.
a (spojka) 219
a nie 185
a preto 185
a tak 185
a to 100
Abeslnec (výsl.) 106
aby 146, 147, 303
Adela (výsl.) 101, Adelin (výsl.) 190
Adelaidin (výsl.) 190
adipohemocyt 344
advokátik (výsl.) 105
aeromechanika 171, 172
aerostatika 171
agrárnik (výsl.) 105
aj 183
aj (častica) 100
ako 62, 146, 147, 303
akomodácia 334
akonáhle 185
akrotergit 162, 164
aktualizácia, a. frazeologickej jednot
ky 233, morfologická a., syntaktic
ká a., lexikálna a. 234
akustika (výsl.) 104
albíni, 2. p. j . č. albumu 282
aligátor, 1. p. mn. č. aligátory 246
alinótum 164
alkoholik (výsl.) 102
alternant 232
alumínium (výsl.) 105
amnion 349
amniopor 349
Anabela 126
anapleurit 165
anapleurón 164
anapodoton 73
anenský 126
anenský (výsl.) 50
anepimerón 164
anepisternit 164

angledozér 98
ani 183
anilín (výsl.) 104
anjelik (výsl.) 12, 105
Anna 126
Anna, Anne (výsl.) 201
Annamária 126
antekosta 164
antekoxála 164
antenótum 164
antimikróbový 287
anus 341
aparát, Golgiho a. 346
apofýza 164
aptéria 166
aranžmán 186
archa 133
arólium 165
artista (výsl.) 103
asi 270
asimilácia, znelostná a. 76—78, 334,
regresívna a. 335
asociálny 347
aspoň 270
aspoň, aspoň kúsok (výsl.) 362
atmosféra 171
atramentový 142, 143
Augustín (výsl.) 104
autostráda 99
avenue 23
axilária 166
až 270
babisko 17
Bab'iyanský prieliv 251
bagatel (výsl.) 50, 103
bagatelizovať (výsl.) 103
bagažista 216, 217
bakelit (výsl.) 104
bál, na bále (výsl.) 106

baloniak 282
baňa (výsl.) 47
banáurky 281
baníčiť 96
baník (výsl.) 201
banka, chrbtová b., hlavová b. 344
basket 282
batožlnár 217
baudelairovský 265
bazisternit 164
Beáta 369
Beňadik (výsl.) 102
Bengálec (výsl.) 106
benkovský, (po) benkovsky 267
Berlín (výsl.) 104
Berta, Bertin (výsl.) 190
beštia (výsl.) 105
beštialita (výsl.) 103
bez ohľadu na 63
bezchybný 366
bezkrídlovosť 166
bezosporu 124
bezzubý (výsl.) 201
Bielice 157
Bielický 156
bielizeň 114
bíreš 133
bit 135
bitevný, bé šíky 94
blana 166, peritrofická b. 343, očná
bazálna b., okienková b., žltková b.
348
blanka, medzičlánková b. 342, útrobná b. 343
blankytnomodrý 143
blastém, mimozárodkový b. 349
blastoderm 348
blastokinéza 349
blastoméra 348
bledolíci 40
blicovat 281
bobor, 1. p. mn. č. bobry 246
bobtnat 185
bordó 144
bordový 144
borievčie 51
botanika, botanik, botanická (výsl.)
48

Bradlo 158
Brahmapjtra 251
brachyptéria 166
brániť sa, b. sa zubami-nechtami 93
Bratislava, stará B. 177
brázda, prvotná b., nervová b. 349
brázdenie, povrchové b. 348
Brezany 209
bridličnatosivý 143
briezka (výsl.) 76
brigáda 95
brigádovať, brigádničiť 95
bryndza 255
brit 99
bfit (čes.) 99
brlohár, 1. p. mn. č. brloháre 246
Brodno 211
Brodzany 212
bronzovožltý 143
Brusel 251
bruško, prisadnuté b., stopkaté b. 340*
Budín (výsl.) 104
Buchla 158
buklé 135
buldozér 98, 134
bunka, regeneračná b. 343, gliová b.,
primárna zmyslová b., sekundárna
zmyslová b., rohovkotvorná b., kužeľotvorná b. 347, hlavná pigmen
tová b., vedľajšia pigmentová b. 348,
žltková b. 349
burčiak 91
byľku 28
bystrozraký 126
bystrý 112
Bytča (výsl.) 202

causerie 23
celkom 366
celok, frazeologický c. 139
celom 343
celostranícky 134
cenný 205
cenný (výsl.) 149
centroplazma 348
centrum, významové c. frazeologiz
mu, frazeologické c. frazeologizmu

231, c. brázdenia 348, diferenciač
né c. 349
ceremónia (výsl.) 48, 145
cerkus 341
cesnakovozelený 143
cesta, c. pre peších 366
cibárium 342
ciel, 6. p. j . č. v cieli 32
cieva, chrbtová c. 344
ciferník (výsl.) 105
cimbalista (výsl.) 103
citát 332
citlivý 346
citissimo (výsl.) 201
civilizovať (výsl.) 102
cmiter (výsl.) 50
cveng 272
cyklistika (výsl.) 71
Čadca (výsl.) 202
Čakor, 2. p. z Čakora 58
čas 44
časť, zrkadlová č. sietnice 348
častosť 63
čepiec (etymológia) 309—311
černidlo (zastar.) 134
čerň 205
čert, maľovať č-a na stenu 233
česť, 2. p. J. č. cti 31
čiara, prúdová č. 172
čiarka, písanie č-y 84—86
čiastka 59
čierny 39
čílsky, Čílska republika 251
čím-tým 74
číry 180
číslo, Poissonovo č. 170
čiío 315
čiže 62
článok, tarzusový č., chodidlový č.
165, predgenitálny č., genitálny č.
341
člen, č. frazeologickej jednotky, fa
kultatívny č. 231
čo do 63
čoraz 199
črevo, predné č., stredné č., zadné č.
342, tenké C, hrubé č. 343

čuba (etymológia) 307—309
čučoriedie 51
čupa (etymológia) 307—309
cvrlikať (výsl.) 49
dabovať 135
ďakovať (výsl.) 47
Dalmatínec (výsl.) 101
daniel, 1. p. mn. č. daniele 247
dať, d. sa počuť, d. sa vidieť 254, d.
si Lehára 330
dcéra (výsl.) 240
dedina 155
defekácia 343
defetizmus (výsl.) 71, 103
deformácia, pružná d., elastická d.,
nepružná d., plastická d. 169
decht (výsl.) 101
dekadent (výsl.) 104
dekan (výsl.) 71, 101
démon (výsl.) 71
démonickosť (výsl.) 102
deň 31
denár (výsl.) 101
dendrit 346
denne (výsl.) 179
denník (výsl.) 201
deptať (výsl.) 50
derviš (výsl.) 101
desaťciferný (výsl.) 203
desaťčlenný (výsl.) 203
desaterac (výsl.) 101
deštrukcia, d. frazeologickej jednot
ky 233
detailík (výsl.) 105
Detvanec 283
deutocerebrum 345
deväťdňový (výsl.) 241, 275
dežma (výsl.) 101
diabol 71
diabol (výsl.) 20
diabolizmus (výsl.) 48
diaľnica 99
diastola 344
didaktika 181
dielo (výsl.) 47
dieža (výsl.) 106
dikondyl 165

nová d. 342, telová d. 343, amniová d. 349
dvadsať (výsl.) 202
dverník 127, 216
dvojjazyčný (výsl.) 201
dvojjediný (výsl.) 201
dvojuchý 126
dych 20
dymno 221
dymový 144
dynamika, d. tekutín 172
džbán (výsl.) 9
džungľa (výsl.) 50

dínom-dánom (výsl.) 49
dlre (výsl.) 88
disciplína (výsl.) 101
diván (výsl.) 101
divný (výsl.) 219
dnes 198
doba 366, To bola doba! 44, aká doba
— taký mrav 93, v súčasnej
dobe
198
dokonca 62
dolniak 176
dolný 175, Dolná Lužica, Dolné Ra
kúsko, Dolná Guinea, Dolná zem
176, dolná Orava, dolný Turiec,
dolný Liptov 177
dolomán 132
dom 132
dom máme (výsl.) 151
Domažlice 86
domok 59
Donáta 369
donkichot, donkichotovský 266
dopad, mat d. na niečo 124
doplňať/doplňovať 364
doprava, dopravníková d., kontejnerová d. 60
dopravár 286
dosah, mať d. na dačo 124
doštička, bočná d., brušná d., chrbto
vá d. 163
doteraz 198
dovednost (čes.) 181
dozér 98
dozorčí 366
dôvažok 358
dráb 132
Drahla 158
Drahlov 158
Drahožica 208
draslík (výsl.) 105
drotáriť 95
družstevník 133
držadlo 342
Dúbä 55
dubleta, dubliet (výsl.) 106
dúhovka 348
dutina, ústna d., predústna d., hlta-

Edda (výsl.) 201
edeagus 341
Edita (výsl.) 103, 192
efemérnosť 67
ektoderm 349
Ekvádor, ekvádorský 251
električenka 224
elidovať (výsl.) 101
embólia 349
embryo 349, krátke e., dlhé e. 350
empódium 165
endokutikula 167
endoderm 349
endofalus 341
endokardium 344
energia, atómová e., jadrová e. 281
enocytoid 344
environmentálny 128
epibólia 349
epiderma 167
epikutikula 167
epiméra 341
epimerit 165
epinótum 340
epioptikon 345
epipleura, predohrudná e. 164
epiprokt 341
episternit 164, 165
ergastoplazma 346
erózia, vodná e. 353
erteple 281
erráta (výsl.) 201
espresso (výsl.) 201
etnický, etnikum (výsl.) 101
JV

eusternit 164
evanielik (výsl.) 106
evanielium (výsl.) 105, 106
exekútor 133
existovať 364
exokutikula 167
exosféra 171
falobáza 341
falotréma 341
falus 341
fáza, protopódna f., polypódna f., oligopódna f. 349
Feničan, Feničania (výsl.) 72, 101
fidli-fidli (výsl.) 49
Filip, F. z konopí 141, 328
Filip (výsl.) 101
filtrár 217
flákač, flákačstvo
181
fíašovozelený 143
fond, internacionálny frazeologický f.
331
fonetika (výsl.) 104
forma, paradigmatická f. frazeologiz
mu 233
fortiel (výsl.) 106
fotobunka 135
fragma 164
francúzsky (výsl.) 201
František (výsl.) 50
františkán (výsl.) 50
fráza 140
frazeografia 327, 328
frazeológia 137, 326, 328, právna f.,
ekonomická f. 327, lexikálna f.,
syntaktická f. 328, spisovná f., ne
spisovná f. 329, nárečová f., slan
gová f., fudová f. 330, domáca f.,
prevzatá í. 331, porovnávacia f.
333
frazeologizmus 138, 139, predložkovomenný f., jednovrcholový f. 230,
nárečový f. 330, neutrálny f., bezpriznakový f., príznakový f. 332
frazeomatika 137, 327
frekvencia 63, /. výskytu 181
}uky 282
fulkrum 164 •

furka 164
furkasternit 164
fyzogastria 340
galiba (výsl.) 50
galimatiáš (výsl.) 105
ganglion, podhltanové g., nadhltanové g. 345, hryzadlové g., čelusťové
g., spodnoperové g., hrudné g.,
bruškové g., čelové g., záhlavové
g., podžalúdkové g. 346
gangster 111
gavalier (výsl.) 106
gáza (zastar.) 217
gážista (zastar.) 217
Gbelany 215
Gbely 155
geleta (výsl.) 50
gemináta 149
glaciálny 287
glezg (výsl.) 50
Goethe (výsl.) 362
goetheovský 265
golier (výsl.) 106
Golubac, 2. p. z Golubca 58
gonapofýza, predné g-y, zadné stred
né g-y, zadné bočné g-y 341
gonopodit 341
grafitový 143
granátávočervený 143
Graz 251
gril 135
groš 132, nemať ani deravý g. 133
grule 281
gunár, 1. p. mn. č. gunáre 246
Gyôr 251
háčik 342
hádam 62, 198
hádavý 314
hadí (výsl.) 49
Hájniky 155
halier (výsl.) 106
harpagón 341
Heidy, Heidin (výsl.) 190
hemisféra 345
hemocyt 344
hemolymfa 344

hemžif sa 59
herný 180
hlava 114, prvotná h. 350
hlavne 62
hlavný (výsl.) 219
hltan, predný h., zadný h. 342
hmla, dymová h. 222
hmoždlk hmoždinka, hmoždíkovatl,
hmoždit (čes.) 223
hmýriť sa 59
hoblponk 317
hoci 62
hoden (výsl.) 19
hodina, hodinka 44
hodiny 118
Hodonín (výsl.) 104
Hodža (výsl.) 202
hodžovský 266
hofier 132
holeň 165
holender (výsl.) 101
Hollý 126
horniak 176
Horniaky 176
horný 175, Horná Volta, Horné Sliezsko, Horná Lužica, Horné Rakúsko,
Horná Guinea, Horná zem 176, hor
ná Orava, horný Turiec, horný Lip
tov, horná Nitra 177
hostia (výsl.) 105
hotel, v hoteli (výsl.) 106
hotelier (výsl.) 106
hotelík (výsl.) 105
hovorený 181
hovorový 181
Hôrka 155
hradisko 354
Hrádok 155
hrádza (výsl.) 9
hrana, rezná h. 99
hravý, h-é dieťa 180
hrebeň, sternitový h. 164
hriať 357
hrobáriť 95
hrový, h-á činnosť, h-é obdobie 180
hruď 163
hrvoľ 342
hudobný 77

huncút, h. klincami vybíjaný 141
huslista (výsl.) 103
hustota, normálna h. tekutiny 172
hybný 347
hydrodynamika 172
hydromechanika 171
hydrostatika 171
hypandrium 341
hypoméra 341
hypopýgium, inverzné h., cirkumverzné h. 340
hysteron proteron 235—238
chápavý 314
charakter 364
chcieť 270
Chetit (výsl.) 101
chetotaxia 167
Chile 251
chinín 316
chinínovník (výsl.) 105
chitín 167
chltín (výsl.) 104
chito 315
chlapisko 17
chlebenka 224
chlopnička, ch. predného čreva, ch.
vrátnika, ch. konečníka 343
chlp, chĺpok 167
chodec, chodák 318
chodidlo 165
chochol, malý ch., veľký ch. 160
chocholček 165
chorion 348
chovanie 364
chrastie 51
*
chren: Kto má mrcha ženu, netreba
mu chrenu 329
Chtelnica 86
chudobný 77
chuligán (výsl.) 101
chvost, volov ch. 137
chvostizmus (výsl.) 48
iba 180
idea (výsl.) 19, 71
idiolekt 327
idióm 138, 139

ihlička 167
imerzia 349
individualita (výsl.) 12
indivíduum, individualista, indivídua
listický (výsl.) 47
industrializácia 134
indúzium 349
informatívnosf 67
inštrumentál, i. pôvodcu deja 174—
175
interpleurit 165
intersternit 164
intonácia 300—306, falošná i. 145—
148
invaginácia 349
ionosféra 171
ísť, ísť do Spisa 139
íverie 51

]ablonica 86
jadro 348
iaguár, 1. p. mn. č. jaguáre 246
jahoda, vlčia j . 368
jamka, pohlavná j . 341
Jana 126, 192
jankokráľovský 266
jarmo 166
jasle 133
jazda, hviezdicová j . 23
jazyk, spisovný j . 3—8
leden (výsl.) 19, 48
jedenásť (výsl.) 19
ledlinská 250
jednak — jednak
a potom 74
jednoduchý 180
jednooký 126
iednoputňový 91
jednostajne 124
jednotka, frazeologická j . 137—140,
327, expresívna frazeologická j . , eufemická frazeologická j . , disfemická frazeologická j . , ironická frazeo
logická j . , tabuová frazeologická j .
332, minimálna frazeologická j . ,
predložkovo-menná minimálna fra
zeologická j . 230. sprievodná lexi
kálna j . 231

joga, jogín, jogista, jogizmus, jogis
tický 24
fúlia (výsl.) 101
jurášová 250
[ustín (výsl.) 104
k, k nám (výsl.) 77
kalypter 166
kanáhk, pórový k. 167
kanálik (výsl.) 105
kančil 247
kanón, pri kanóne (výsl.) 48, 72
kanonier (výsl.) 72
kanonik (výsl.) 102
kaolín (výsl.j 71
kapor, 1. p. mn. č. kapry 246
kapsička, pastierska k. 137
karbid, v karbide, karbidový (výsl.)
72
karbid, spekaný k. 315
kardioblast 344
Karlovac, 2. p. z Karlovca 58
kárny, k-e opatrenie 366
Kartágo; Napokon myslím, že Kartágo musí byť zničené 332
kastrólik (výsl.) 105
kašlať, kašlem (výsl.) 49
katapleurón 164
katepimerón 165
katepisternit 165
katolík (výsl.) 102
Katovice, Katovičan, katovický 256
kaučuk, syntetický k., umelý k. 281
káčer 246
káder (výsl.) 101, 105
kádi (výsl.) 101
kal 64
kaleráb (výsl.) 102
kalika (výsl.) 50
kaliko (výsl.) 101
keď 62, 146, 147, 303, 366
kedy 366
keďže 62
kel, 2. p. j . č. kla 31
kemping 135
ker, 1. p. mn. č. kry (nie kery) 31
kladielko 341
klásť, klásť význam dačomu 297—299

klátik 223, brzdový k. 244
klávus 166
klbko 345
kleptománia (výsl.) 105
kliať (výsl.) 49
klika (výsl.) 101
klinika (výsl.) 71
klinometer (výsl.) 50
kľud 124
klzký 40
knedľa (výsl.) 50
knižnica (nie knihovňa)
320
kocka, kocky sú hodené 332
kocúr, 1. p. mn. C. kocúry 247
koktail 135
Kolačno 211
koľajnica 40
kolaterála 347
koleda (výsl.) 71
koleso 94
kolibrík (výsl.) 101
kolienko 165
kolík, kužeľový k., valcový k. 223,
spájací k. 224
kolimaha (výsl.) 50
kolo 94
kolofor 342
komár 246
Komáman (nie Komárňanec)
283
kombajn 205
kombinát, mäsový k. 134
Komjatice 86
komora, tmavá k. 281, filtračná k.
343, samčia genitálna k. 341
komorník 132
komôrka, srdcová k. 344
komponent, k. frazeologickej jednot
ky, kľúčový k. 231
komunista, komunisti (výsl.) 48, 72,
komunistický (výsl.) 72
komunizmus (výsl.) 19, 71
konať, k. prednášky 198
končatina, brušné k-y brušká 342
kondor 246
kondyl 165
konečne 199
konečník 343
konektív 345, čelový k. 346

konsolidácia 135
Konštantín (výsl.) 104
konštrukcia, pasívna k. 182, predložkovo-menná k. 230, frazeologická
k. 329
kontaminácia, frazeologická k. 234
kontext, voľný k. frazeologizmu, zvy
čajný k. frazeologizmu 232
kontinent (výsl.) 104
kontrarevolúcia 135
kopa (etymológia) 307—309
kopačky 318
Koper, 2. p. z Kopra (nie Kopera) 58
Kopfivnice, 2. p. z Kopfivnice 87
kórium 166
koronograf 353
Korytnica 86
kosa, trafila (padla) k. na kameň
328
kostol, 6. p. j . č. o kostole 32
Kostoľany 211
kostra, vonkajšia k. 163
košeľa 71
košenila (výsl.) 101
košíček 165
kotol, 6. p. j . č. o kotle 32
Kotor, 2. p. z Kotora 58
kotva, vidlicová k. 224
kotvička 223
kourmo (čes.) 221
kovral 135
koxit 341
koxopodit 341
kozmodróm 135
Kragujevac, 2. p. z Kragujevca 58
Krakov 256
králik 368
kráľovský 266
kramáriť 95
krauliar (výsl.) 106
kremelina (výsl.) 106
krídlo 165
krídlohrud 163
kriedový 143
krík 31, 205
krinolína (výsl.) 102
Kristína (výsl.) 192
Kriváň, Malý K., Veľký K. 250
1

kríza 284
krokodíl (výsl.) 101, krokodílí (výsl.)
48, 49
krovie, krovina 31
krovisko 31
krovitý (nie kerovitý)
31
krovka 166
Kršteňany 209, 210
krytka 166
kto 365
ktorý 85, 146, 184, 303
ku mne (výsl. ] 77
kučma (etymológia) 309—311
kulisa (výsl.) 101
kultúra, Jazyková k. 5—8, jazyková
k. v Bulharsku 193—197
kuneus 166
kupa (etymológia) 307—309
kúpeľ 32
kupliar (výsl.) 106
kutikula, zárodková k., embryonálna
k., larválna k. 350
kutikulín 167
kužeľ 347
kvalita (výsl.) 71
kvapalina, dokonalá k., ideálna k.,
skutočná k., reálna k. 170
kvet, kvieťa, kvietie, kvieťatko 53,54
kým 124
kyslík (výsl.) 105
kyvadielko 166
I (postavenie v spisovnej slovenčine)
10—14
laboratórium, fotografické 1. 281
rad (výsl.) 47
Ladislav 220—221
Ladomier 221
ľadovcovosivý 144
lajblík (výsl.) 71
ľalia (výsl.) 12, 105
lalôčik, zrakový 1., prednomozgový 1.,
protocerebrálny 1., čelový 1., čucho
vý 1., zadnomozgový 1., tritocerebráiny 1. 345, hlavný 1. 349
lanceta 342
laser 135
láska 16

Lastomer 221
laterotergit 341
latina 282
latinčina (výsl.) 20
latinizovať (výsl.) 102
latinka, latinský, latinčina 71
latinský (výsl.) 20
Látkovce 212
ľavák 127
,;
ľavoruký 126
lebo 62
iX
lečo (výsl.) 101
i
Lednice, 2. p. z Lednice 87
Lehár, dat si Lehára 330
lekno, leknovec (výsl.) 50
Lelovce 212
lemík (výsl.) 105
len 100, 180, 219, 270
len čo — už 74
lengaf (sa) výsl. 50
leninizmus (výsl.) 103
lepiť sa, niekto sa niekomu lepí na
päty 232
lepok (výsl.) 50
lept (výsl.) 50
lesť, 2. p. j . č. ľsti aj lesti 31
lev, 2. p. j . č. leva 31
Levice 86
liadkár 217
licitovať (výsl.) 101
liek (výsl.) 47
lievať (výsl.) 47
lievik 319
lignit (výsl.) 19
lichobežník (výsl.) 50
lichý (výsl.) 50
likér (výsl.) 101
limba (výsl.) 50
limonáda 71
limonáda Ivýsl.) 101
linajka (výsl.) 50
lineár (výsl.) 50
líniový (výsl.) 101
linka, linajka 71
Lipany 213
lipnúť, 1. na niečom 180
lis (výsl.) 50

list, prvotný L, zárodkový 1., embryo
nálny 1. 349
list (výsl.) 47
lístie 52
lístok, kladenskú
l. 224
listňa (výsl.) 50
lišaj, lišajník (výsl.) 50
lišta (výsl.) 50
liter (výsl.) 101
literatúra (výsl.) 71
liturgovať 261
lkať (básn.) 204
Loire, Loira 251
lokomotíva 60
Lovce 155
lož, 2. p. j . č. lži 31
lôžko 167
lúč 59
ľutovať (výsl.) 47
lufkovec, T. zlomocný 368
lyže 20
v

Magda, Magdin (výsl.) 190
machle (výsl.) 50
majáles (výsl.) 105
majolika (výsl.) 104
Makarios, 2. p. Makariosa (nie Makaria) 56—57, Makariosov (prejav)
56
makaí 264
makový 144
makroptéria 166
makroskulptúra 167
makrotrichia 167
malichernosť (výsl.) 50
malinovka, černicová m., citrónová
m. 114
málokto 261
malý, malého (výsl.) 48
mamička 43
mamias 43
mandľovobiely 143
mangolica (výsl.) 106
mánia, maniak (výsl.) 47, 72, 105,106
manier (výsl.) 106
manikér, manikérka (nie
maníkúrka)
220
Manila 312, 313, manilský 313

mantel (výsl.) 50
Marako (meno) 26
Margaréta 369
marhuľovožltý 143
Mária 369
Marián 369
Mariana 126
Marianna 126
Marína 126
markgróf (výsl.) 202, 275
marrizmus (výsl.) 201
Marta, Martin (výsl.) 190
Martin (výsl.) 101, 190
Martina (výsl.) 191, 192
masso 126
maternica (výsl.) 50
matika 282
Matilda (výsl.) 192
matka 132
matkin, matkinej (výsl.) 10, 19
Matuzalem (výsl.) 101
mäkký (výsl.) 201
med, zbiehali sa ako osy na m. 93
medaila 284
medik (výsl.) 12
medovobledý 143
medza, m. úmernosti, m. pružnosti,
m. prieťažnosti, m. sklzu, m. pev
nosti v ťahu 170
mechanika, m. tekutín 171
Mekka (výsl.) 201
meťa (mela) výsl. 50
melodický (výsl.) 102
membrána 166, bazálna m. 167
menejkto 261
merací 31, 32, m. prístroj 32
merač 32
meračský 32
meradlo 32
merba (zastar.) 134
merítko 32
merný 31, 32, m. odpor, m-é číslo 32
märový, m-á jednotka, m-á soustava
(čes.) 31
mestečko (výsl.) 49 j
metacentrum 172
metanótum 163
metapleurit 163

metasternit 163
metatarzus 165
meter (výsl.) 101
metodika 181
metropola, v metropole, metropolita
(výsl.) 72
mezonótum 163
mezopleurit 163
mezosternit 163
mezoderm 349
mier 31
miera 31
mierka 32
mierový, m-é spolunažívanie, m-á
spolupráca 31
mierový 31, m-á sústava, m-á jednot
ka 32
miestečko (výsl.) 49
miešať sa 180
mikrobiálny (nie mikrobálny),
mikróbový 287
mikroptéŕia 166
mikropyl 348
mikroskulptúra 167
mikrotrichia 167
milanhodžovský 266, 267
miliarda (výsl.) 101
miliardtina (výsl.) 274
milión,' miliónik (výsl.) 10, 47, 101
mimo 365, m. pracovného času (nie
m. pracovný
čas) 124
mineja (výsl.) 101
minule (výsl.) 49
minúta, minútočka 44
míting 135
mitochondria 346
mixocel 343
mládež, dospievajúca m. 370
mladý, mladej (výsl.) 12
modrý 40
modul, m. pružnosti v ťahu, m. pruž
nosti v šmyku, m. objemovej pruž
nosti 170
mokrý 205
molestovať (výsl.) 50
monastier (výsl.) 106
monokondyl 165
mopslík (výsl.) 105

Moravany 215
Moravice 87
morka 205
morskohadný 261
moslim (výsl.) 101
mostík, mozgový m., prednomozgový
m., protocerebrálny m. 345
motorest 135
motorický 347
motto (výsl.) 201
mozog, predný m., stredný m., zadný
m. 345
môj (výsl.) 178
mrav, aká doba — taký mrav 93
mráz 205
mriežka, kryštalická m. 168
múčnatka 185
mufľa (výsl.) 50
mukro 342
musieť 270
mycetocyt 344
myšací 144
na 63, 123
na jednej strane — na druhej strane
74
Na lípej (chotár, názov) 55
na rozdiel od 63
načimovanie 261
nadčelný (výsl.) 203
nadeň (výsl.) 19, 20, 49
nadísť (výsl.) 19
nadlahčovanie, n. telesa v tekutine
171
Nadlice 158
Nadmír 158
nadsadiť (výsl.) 239
Nadslav 158
nadšenie, nadšenec, nadšený (výsl.)
238, 239
nadväznosť 125
nadväzovať 125
nafialovelý
186
nach 144
najmä 62, 100
namáhanie, n. ťahom, n. tlakom, n.
šmykom 169
Nanga Parbat 250

napá'at sa 182
napätie, mechanické n., normálové n.,
dotyčnicové n., tangenciálne n. 169
napokon 62
Napoleon (výsl.) 101
napolitánka (výsl.) 101
napomáhať, n. niečo (nie ň. niečomu)
186
náprava, rejdová n. (čes.),
kerovná
n., výkyvná n., vychyťovacia n. 99
napriek tomu — že 62
napučiavať 185
narážka, frazeologická n. 234
narval, 1. p. mn. č. narvaly 247
násobilka 255
náš, nášho, nášmu (výsl.) 77
naturálny 287
navážaf 358
navážiť 358
navážka 358
návažok 358
naväzovat 125
naviac 366
Návlad 221
návoj 157
Návojovce 157
navyše 366
názvoslovie 353, 354, 355, geografic
ké n., fyzickogeografické n., astro
nomické n., antroponomastické n.
353
názvoslovný 353
neadekvátny (výsl.) 10
neandertálec (výsl.) 12, 106
nebezpečenstvo, n. úrazu, n. smrti,
n. života 173
Nedanovce 157
Nedašovce 157
nedbalost 366
nedoporúčať
185
nedozerný (nie nedozierny)
122
nefrocyt 344
nehladte (výsl.) 179
nech 62
nechať, n. sa počut, n. sa vidiet, n.
sa biť 254, n. si ľúbií 264
nemakateľný
264
nepláznuť, n. jazykom 261

neplecha (výsl.) 50
Neporadza 208
nerolový 180
nerv, tykadlový n., hornoperový n.,
spodnoperový n. 345, hryzadlový
n., čelusťový n., doštičkový n., mediálny n., čelový n., predobežný n.,
návratný n., pažerákový n-, splanchnický n. 346, zrakový n. 347
nervstvo 111
Nesebar 58
neschopenka
224
neskoršie 237
nestor (výsl.) 101
neškodný 366
neter (výsl.) 50
netto (výsl.) 201
neuriléma 347
neurit 346
neuroblast 346, 349
neurofibrila 346
neurón 346
neustále 124, 364
nezábudka 368
nezákonný (výsl.) 151
nezávadný 366
nezávisle (výsl.) 49
nič 43
niekto 232
nikel (výsl.) 101
nikotín (výsl.) 71, 101, 104
nistej (výsl.) 101
nikto (výsl.) 47
Nitran (nie Nitrančan)
283
nižný 176, N-é Ružbachy 177
nižší (výsl.) 151, 201
no 62
no tak 219
noc, n. tmavšia ako káva 39
noha, behavá n., skákavá n., hrabavá
n., plávacia n., chytacla n., zberacia n. 165
nominatív, doplnkový n. 28
nosidlá (nie nosítka) 282
nótum 163
ňuchať (výsl.) 47
nutnosť 185
nuž 219

o: nevhodné používanie v spojeniach
kravy o váhe 800 kg, sad o vý
mere 20 ha 123
obal, vonkajší o., stredný o., vnútor
ný o. 344, zárodkové o-y, embryo
nálne o-y 349
Obdokovce 210
oba, obe 364
Obišovský 156
objaviť sa 124
oblasť, tergitová o., sternitová o.,
pleuritová o. 163
obor (holub), 1. p. m.n č. obry 246
obpliesť (výsl.) 202
obrat, frazeologický o. 138
Obsolovce 210
obťažný (nie obtiažny) 122
obtekanie, o. telies 172
obvyklý, obvykle 124, 364
obyčajný 180
očko, bočné o., laterálne o. 348, ža
bie o. 368
odbiť, Na veži odbili dve hodiny 118
odbiť (výsl.) 76
odbojár 286
odborár 286
odcestovať (výsl.) 203
odcloniť (výsl.) 274
odcudziť (výsl.) 203
odčerpať (výsl.) 203
odčítať (výsl.) 203
odčnievať (výsl.) 275
oddelenie (výsl.) 240
oddeľovať (výsl.) 240
oddiel (výsl.) 240
odedza (výsl.) 50
odedza (zastar.) 134
odhmyziť 64
odhumuslť 64
odchlpiť 64
odchýika, smerová o. kolesa, frek
venčná o., rozmerová o., o. od osi
285.
odchýlkomer 285
odinakiaľ (výsl.) 19
odísť (výsl.) 19, 20, 49
odkalif/odkaľovať, odkalený 64
odkôrniť 64

odkysličiť 64
odlesniť 64
odorať (výsl.) 76
odrátať (výsl.) 76
odsadiť, odsaiený
64
odseknutie, o. frazeologizmu 234
odstavec 124
odsúdiť (výsl.) 272
odsun (výsl.) 238
odtade (výsl.) 201
odtekať (výsl.) 240
odtiaľ (výsl.) 152
odtrhnutie, o. prúdenia 172
odtrojmocniť (výsl.) 274
odvysielať 256
odznak (výsl.) 274
odzubadliť (výsl.) 238, 239
oflinkovať (výsl.) 50
ohrozenie 174
ojedinelé (výsl.) 49
okienečko (výsl.) 49
oko, zložené o. 347, kužeľové zlože
né o., bezkužeľové zložené o., pakužeľové zložené o., mimokužeľové
zložené o., apozičné zložené oči,
superpozičné zložené oči 348, vra
nie o., volské o. 368
Okoličné 155
okrovosivý 143
oldomáš (hovor.) 39
oliva (výsl.) 101
olympionik (výsl.) 102
omatídium 348
omladnúť 185
onej (výsl.) 19
onen (výsl.) 19, 48
onikať (výsl.) 43
onychium 165
opar 222
opatera (výsl.) 50
Opatovce 158
opatrenie, kárne o. 366
opis, galicistický o. 74
opomenutie
366
opravárstvo (nie opravárenstvo)
59
optikon 345
oranžovohnedý 143
Ordzoviany 214

orgán, eufallcké o-y, perifallcké o-y
341, vylučovacie o-y 344, zmyslové
o-y, epidermálne zmyslové o-y, ču
chové o-y, chuťový o., statický o.,
zrakový o. 347
organogenéza 350
Orlice 87
osa, zbiehali sa ako osy na med 93
osla, oslička 208
Oslany 208, 209, 215
osol 208, 1. p. mn. č. osly 247
osrdcovník (výsl.) 202
Ostravice 87
osvetár 286
osvojovanie (si) 182, 183
ošipáreň 366
otázka 198
otázočka (expr.) 44
Oto (nie Otto) 126
otvor 344, análny o., pohlavný o. 341
oviruptor 350
-ovský: goetheovský, nietzscheovský,
shakespearovský,
baudelairovský,
gidovský 265, vandyckovský, donkichotovský, jankokrálovský, milanhodžovský 266, benkovský 267
ovzdušie 171
ozvať sa 254
pakel (výsl.) 50
pakužeť 348
palatín (výsl.) 104
paleolit, v paleolite, paleolitický
(výsl.) 72
Palestína (výsl.) 101
paleta (výsl.) 101
paleta, paliet (výsl.) 106
palier (výsl.) 106
páliť (výsl.) 49
pamäťový 31
Pamírsko-altajský kraj (nie PtmírskoAltajsky) 185
panečku (výsl.) 49
panel 135
panenčiť (výsl.) 50
panenka (výsl.) 50
panenský, panenstvo (výsl.) 50
paneuropeizmus, frazeologický p. 331

panic (výsl.) 50
panna, panne (výsl.) 201
panôžky 342
panské 132
pantofia (výsl.) 50
panvička 165
papila, konečníkové p-y 343
papršlek 59
parafrázovanie, p. frazeologickej jed
notky 233
paralela (výsl.) 101
paraméra 341
paranótum 164
paraprokt 341
pardál 247
parfum (výsl.) 69, 70
Parchovany 214
park 205
párky 95
partia (výsl.) 12
partička (výsl.) 50
partizán (výsl.) 101
pasívum, opisné p., zvratné p. 124
páska, brušná nervová p. 345
pastva, pohyb na p-e 124
patália (výsl.) 105
Patria 250
pauza, fyziologická p., logická p. 302
paznecht (výsl.) 50
pazúrik 165
pažerák 342
Pažiť 155
päta, Achillova p. 137, niekomu pu
kajú p-y 359
päťdekovec (výsl.) 240
päťdesiat (výsl.) 201
päťdňový (výsl.) 241
päťslabičný (výsl.) 275
päťtaktový (výsl.) 240
päťtonový (výsl.) 240
pedikér, pedikérka 220
pekáč 319
pekný, pekní Tudia (výsl.) 48
pelerína (výsl.) 101
peleš (výsl.) 50
Pelješac, 2. p. z Pelješca 58
penále (výsl.) 105
periblastula 348

periléma 347
periplazma 348
peritoneum 343
pes, pes drieme, pes uteká (výsl.) 76
pestovanie 182
Peter, z Petra 58
petit (výsl.) 104
pevný (výsl.) 219
péle-mele (nie pelemele)
87—88
pchať, ako pchá tak pchá 329
pijatika (výsl.) 19
pikulík (výsl.) 105
pilier (výsl.) 106
pilulka, piluliek (výsl.) 48
písať, píšme (výsl.) 77
plán, frazeologický jazykový p. 327
planina 353
planírovať (výsl.) »101
plastelína (výsl.) 1D2
plášť; kam vietor, tam p. 93
platca (výsl.) 202
platiť, plaťme (výsl.) 77
platnička, análna p., subanálna p.,
supraanálna p. 341, gangliová p.
345, prostredná p., bočná p. 349
plávanie, p. telesa v tekutine 171
plavky 318
plazmatocyt 344
plecepriplecista 261
pleťovookrový 143
pleurit 163
pleurón 164
pleuropódium 349
pliaga (výsl.) 106
plieť (výsl.) 49
plôška, ohybová p. krídla 166
plyn, dokonalý p., ideálny p., skutoč
ný p., reálny p. 170
po, po prvé 74, po druhé 62, 74, po
a, po b 74
počiatok 94
počítať, p. s niečím 99
počuť, nechať sa p . 254
podčiarknuť (výsl.) 152, 253
poddať sa (výsl.) 179
podeň (výsl.) 49
podesta (výsl.) 101
podhryz 186

podieľať
sa 366
podísť (výsl.) 19
podit 165
pódium (výsl.) 105
podkus 186
podlaha 124
podludník 132
Podlužany 209
podlý, p-á zem 133
podpanvička 164
podsada (výsl.) 238
podstata, podstatný (výsl.) 274
podsunúť (výsl.) 238
podsypať (výsl.) 238
podtiecť (výsl.) 240
podtínať (výsl.) 240
podtlak 171
poduštička, konečníkové p-y 343
podžupan (výsl.) 238
pofŕkať 186
pohoda, dobrá p., priaznivá p. 198
pohoršlivý (výsl.) 50
pohotovosť 181
pohyb, morfogenetické p-y 350
pochopitefne 62
pojivo 181
pokial 62
pokoj 124
pokožka 167
pole, remígiové p. 165, vanálne p ,
jugálne p. 166
pole, polia (výsl.) 47
polený (výsl.) 50
poliklinika (výsl.) 101
politika, politický (výsl.) 71, 101
polizba (výsl.) 49
pologula 345
polokadencia 302
polokrovka 166
pofovaf (výsl.) 47
polymér 135
pomaličky, pomalilinky (výsl.) 50
pomenovanie, združené p. 137, 140
poniklec (výsl.) 50
popravde (výsl.) 49
porekadlo 138
poriadať 124
Portugalec (výsl.) 106

pospolitosť (výsl.) 50
pospoločenštiť, pospoločenštený 63
postnótum 164
poststernit 164
posunutie, pomerné p. 169
posuvky 342
poštátniť 134
potiaže 185
Potisie (výsl.) 50
potom 237, p . nasleduje 199
potriesnií 186
potrubár 134
potvrdenie, p. pracovne] neschopnos
ti 224
poveternostný (výsl.) 49
povrazec, bočný p. 349
poznámočka (expr.) 44
pôjde (výsl.) 178
práceneschopnosť 224
pracovník, p. v doprave, p. doprav
ného podniku, osvetový p., odboro
vý p. 286
prakticky 183
prasa, 1. p. mn. č. prasce (prasatá)
123
prasknúť, ako keby bol vred p. 93
pravda (častica) 62
pravdaže 62
práve 62
Pravotice 158
pre 63, nesprávne používanie v spo
jeniach: čas najvhodnejší pre vy
konanie, zariadenie slúžiace pre
odchov, pre ilustráciu uvedieme
123, kmene pre chovateľský rok,
vhodná pre polotieň 186, opatrenia
pre zlepšenie starostlivosti, smer
nice pre tento účel, základ pre udanie výšky, predpoklady pre uplatnenie 365
predísť (výsl.) 19
predkým 121
predlohár 217
predĺženie, pomerné pozdĺžne p. 169
predniesť (výsl.) 77
predohrud 163
predsa 62
predscéna (výsl.) 276

predsedníctvo 16
predsieň (výsl.) 238
predslov (výsl.) 274
predslovanský (výsl.) 274
predsmrtný (výsl.) 274
predspev (výsl.) 274
predstava (výsl.) 274
predstavenie (výsl.) 274
predstierať (výsl.) 274
predstih (výsl.) 274
predškolský (výsl.) 274
predovšetkým 198
predpanvička 160
predsálie (výsl.) 106
predštít 164
predtlač (výsl.) 274
predtriedny (výsl.) 274
predtým 237
predtým (výsl.) 149
predznačiť (výsl.) 274
predzvesť (výsl.) 274
preepisternit 164
prejav, slávnostný p. 293—296
prekrývať sa 180
prelínať sa 180
premeniť, p. na niečo (nie p . v niečo)
317
premilený (výsl.) 50
prenikať sa 180
prepletať sa 180
prerezávka 319
Prešla 158
presternit 164
prestíž (výsl.) 101
prestreliť (výsl.) 49
prestupovať sa 180
presupozitívnosť 67
presvedčeňový
128
pretarzus 165
pretlak 171
preto; to preto, pretože 198
pretože 62, 124
prevažok 358
Prevlad 221
prezident (výsl.) 71, 104
prchavý 314
pri 62, pri tomto type 183, pri ob
jektoch 184, pri príležitosti 191

priateľ 133
Príboj 157
pridržiavať sa 180
priehradka, chrbtová p. 343, brušná
p. 344
prietok, objemový p. 172, hmotnostný p. 173
Prievidza 208
príchuť, kvasnicová p. po hnilobe,
trávnatá nepríjemná p. 91
príjemný 252
prikladať, p. dačomu význam 297—
299
príležitosť, pri príležitosti, z príleži
tosti 191
pripisovať, p. význam dačomu 297—
299
pripravenosť 181
prirýchľovať 185
prisadnutý (nie prisadli}) 186
príslovie 138
prisudzovať, p. dačomu význam 297
priťahovať, p. uzdy 93
prívesok, nôžkovité p-y lariev 342
privlastňovať, p. dačomu význam 297
problém, problémový, problematický,
problematizovať (výsl.) 47
proces 198
prohemocyt 344
prokutikula 167
prolepsa 74
proleukocyt 344
promovať 116
pronótum 163
propleurit 163
prosba (výsl.) 76
prosiť, prosme (výsl.) 77
prosternit 163
prostreďový
128
prostý 180
protimikróbový 287
protocerebrum 345
protozoológia 353
proxemika 107—109
prúdenie, ustálené p. tekutiny, laminárne p., turbulentné p. 172
prúdnica 172
prútie 52
x

prv ako 121
prv než 121
prvýkrát (nie prvý krát) 185
pseudocel 343
pseudocerkusy 342
pseudovirga 342
psisko 17
pterália 166
pterostigma 166
pterygopolymorfizmus 166
púder (výsl.) 105
pudivietor (výsl.) 50
pudlík (výsl.) 105
puchorček 342, predný p., zadný p.
343
pukať, niekomu pukajú päty 359
purpur 144
purpurový 144
pustiť, pusťme (výsl.) 77, 201
pustiť sa, p. sa s chuťou do roboty
296
putika (výsl.) 49
putko, axilárne p. 166
púhy 180
pygopódium 341
Pyreneje (výsl.) 101
Ráb 251
rabdóm 347
rabdomér 347
rabdórium 343
racionálny 287
Račice 158, 212
rad, paradigmatický r. frazeologizmu
233
rád 361
rádio 282
rádioterapia 135
Radla 158
Radobica 208
radšej (výsl.) 202
Rajčany 210, 211
Rakovský 212
rally, rallye 22—24, Rally FICC, Rallye Tatry, Rallye (Rely) Slovakia
(nie Slovakia rallye) 23
rátať, r. s niečím 99
Ráztočno 211

raždia (nár.) 52
rebro, čertove r-á 137
receptor 348
redikať (výsl.) 50
redundancia 115
Regensburg 251
rely 22—24
Renát 369
republika, Juhoslovanská socialistic
ká federatívna r. 261
republika (výsl.) 104
resorpcia 343
respektíve 62
retikuloplazma 348
revue 23
rez, rezba, rezanie, rezačka 319
rezák 319
Rezno 251
riadiť 364
ribozóm 346
rieka, r. sv. Vavrinca 250
robiť 108, robiac, robiaci, robivší, ro
bený 236
robiť, rob, robte (výsl.) 77
rohovka 347
rok, kozacie r-y, kozlacie r-y 370, 371
rola 284, učiteľská r., vodcovská r.
180
roľa 284
roleta, roliet (výsl.) 102
roľníčiť 96
rolový, r-é dispozície, r-é správanie
180
rota artificialis 94
rováš, mať niečo na r-i 133
rovina, frazeologická r. jazyka 327
rovno (výsl.) 219
rozčesať (výsl.) 241
rozhodca (výsl.) 202
rozpínavý 314
rozskočiť (výsl.) 201, 274
rozslabikovať (výsl.) 274
rozslziť (výsl.) 202
rozsmútiť (výsl.) 274, 275
rozsnivať (výsl.) 274, 275
rozsnovať (výsl.) 274, 275
rozsrdiť (výsl.) 202
rozspomínať (sa) výsl. 201

rozsršať sa (výsl.) 202
rozstaviť (výsl.) 201
rozstrapatiť (výsl.) 274
rozstreknúť (výsl.) 274
rozstrekovať (výsl.) 201
rozstrieľať (výsl.) 274
rozstrieť (výsl.) 201
rozstrihnúť (výsl.) 274
rozstup (výsl.) 201
rozsvietiť, rozsvecovať, rozsvecovač
(výsl.) 274
rozšíriť (výsl.) 241
rozširovač, r. cibária, r-e hltanu 342
rozštiepenie, r. frazeologizmu 234
roztomilé (výsl.) 49
rozzvonif (výsl.) 274
rozzvučať (výsl.) 274
rozžeravený (výsl.) 241
rozžialiť (výsl.) 241
rôntgen (výsl.) 69
rôzny 182, 364
rty 204
ručný 126
ruka, dať r-u do ohňa 219
Russkaja reč 29—30
rušeň 60
rutina (výsl.) 102
ruženín (výsl.) 104
Rybany 209, 213
rybíz 186
rýchle (výsl.) 12
rýchločistiareň 135
rýchlovýkrm 135
rýchly, rýchlejší (výsl.) 49
rytier 255
s, s ním, s ňou (výsl.) 77
sadzovočierny 143
safranín (výsl.) 104
Saľut (nie Saljut, Salut, SaTjut) 356
sám 123
samotný 123
samozrejme 364
samý 123
sandál, sandále (výsl.) 50
sanitník (výsl.) 105
saponín (výsl.) 104
satelit (výsl.) 104

Sawuské more 251
sceliť 223
sčasti (nie s časti) 185
sčervenieť (výsl.) 241
sčesaf (výsl.) 241
sčítať (výsl.) 241
segedínsky (výsl.) 102
sekrécia, apokrinná s., merokrinná
s., holokrinná s. 343
Selany 215
selektívnosť 67
senzibilný 347
senzila, tríchiová s., bazikónická s.,
stilokónická s., celokónicka s., ampulovitá s., zvončekovitá s., plakoidná s., chlpovitá s., očná s. 347
séria, frazeologická s. 234
seróza 349
sesternica (výsl.) 50
sesterský (výsl.) 50
seter, 1. p. mn. č. setre 246
Sevilla 312
sferulocyt 344
schéma, frazeologická s. 329
schodisko (nie schodište)
364
schodištnú 364
schovať 179
siať 357
sietnica 348
sietnička 348
sila, ťahová s., tlaková s. 169
silván 255
sírovožltý 145
sírový 143
sirup 255
situačnosť 66
Skačany 210
skálie 52
sklerit 163, subalárny s., bazalárny
s., pazúrikový s. 165
skos 169
skôr ako 121
skôr než 121
skrátenie, pomerné priečne s. 169
skríženie, vonkajšie s., vnútorné s.
345
skrútenie, pomerné s. 169
skulptúra 167

skupinár 134
skutočnosť 198
sláviť 39
slávne (výsl.) 12
slečna (výsl.) 50
sled (výsl.) 50
slemeno (výsl.) 102
Sliezsko (výsl.) 106
slinovník 342
sloh (výsl.) 77
sloní (výsl.) 49
slonokožný 261
slotera 135
Slovany 213
slovíčko (expr.) 45
slovo, oporné s. frazeologizmu, kľú
čové s. frazeologizmu 231
slúchadlo (nie sluchátko)
282
slúžka 133
slúžny 132
smenár 134
smog 222
Smolenice 86
smrť (výsl.) 77
snaha 364
so mnou (výsl.) 77
so zretefom na 63
socializmus (výsl.) 71
sociálny 287
sociolekt 327
sokol 247
solitvorný (výsl.) 50
somatopleura 343
sotva — hned 74
spájať, s. kolíkmi 224
spalovač 319
Sparta, sparťan, sparťanka, sparťan
ský 64
Sparta, Sparťan, Sparťanka, spartský
64
spať 132
spekavý, spekavosť 314, 315
spekaný 314
spermatofór 342
spevňovať, s.'kolíkmi 224
špina 164
spinasternit 164
Spiš, íst do Spiša 139

spišskonovoveský 267
splanchnopleura 343
splav, chrbtový s., brušný s., útrobný s. 343
splniť 125
splytčieť (výsl.) 202
spodobovanie 334
spochybniť 135, 223
spojenie, ustálené s. 137, 327, typické
voľné s. 137, frazeologické s. 139
spojivo 181
spojka, prednomozgová s., protocerebrálna s. 345
spolu 198
spoluhláska, tvrdé a mäkké s-y 9—
14, zdvojené s-y 148—154, predĺže
ná s., geminovaná s., kopulovaná
s. 149, 150
spona 223, kotviaca s. 224
spôsob 198
spôsobilka 255
spôsobilosť 181
správanie 182, 364
spravovať 364
spresniť 125
sprostá, s-á lavica 133
spružniť 223
srdce 344
srdce (výsl.) 302
srdcovina 344
srdcovocievny (nie srdcocievny)
59
stabilita (výsl.) 103
stály, stáleho (výsl.) 48
stamodtiaľ (výsl.) 240
stanovisko 116, 364
stanovište 116, 364
starina 91
statík 217
statika, s. tekutín 171
stavba, kryštalická s. látky 168
stehno 165
sternit 162, 163
sternokosta 164
sterý (výsl.) 49
stilus 342
stláčanie, pomerné s. 170
stlačiteľnosť, objemová s. 170
sto 44

stopka 340
stôl 43
strana 134
Stráne 250
straník (výsl.) 201
stratosféra 171
stredný 175, s-á Orava, s. Liptov 177
stredohruď 163
strecha 112
streliť, s. capa 328
striezlivý (výsl.) 50
strojárenský, s-á komisia 366
strojník 127
stromček (expr.) 44
stromisko (expr.) 44
stromok 59
strúhačka 319
strúhadlo 319
stúpaj 342
stupeň, prvý s. školy 181
stvrdiť 222
subpolárny (výsl.) 201 *
súčasnosť, v súčasnosti 198
súčiniteľ, s. objemovej stlačiteľnosti
170
sudca (výsl.) 149, 151
Sulany 215
supernova 353
sústava, obehová s. 344, nervová s.,
centrálna nervová s., autonómna
nervová s., sympatická n. sústava
345, stomatogastrická nervová s.,
chvostová sympatická nervová s.
346
sústavne 124
Sušac, 2. p. zo Sušca 58
Sušiče, 2. p. zo Sušiče 87
suvenír 135
svah (výsl.) 77
sval, krídlové s-y 344
svažnica 100
svietivosť, s. nebeského telesa 353
svieži 144
synapsia 347
synonymografia 328
systola 344

šálik (výsl.) 105
šarnier (výsl.) 601
šašlik (výsl.) 102
šatenka 224
šesťciferný (výsl.) 275
šesťčlenný (výsl.) 275
šesťdenný (výsl.) 275
šesťdielny (výsl.) 275
šesťdňový (výsl.) 275
šesťsedadlový (výsl.) 275
šesťslabičný (výsl.) 275
šesťsten (výsl.) 275
šesťstranný (výsl.) 275
šev, antekostálny š. 164, 340, sternokostálny š., parakoxálny š., pleuritový š. 164
Simonovany

211

šindeľ (výsl.) 48, 50, 102
šinter (výsl.) 102
šíp 53, šípie 51
Škapová 250
škapuliar (výsl.) 106
škodca (výsl.) 202
škôldozorca 134
škrupuľa (výsl.) 50
šlendrián (výsl.) 102
šlichta (výsl.) 102
šmelina (výsl.) 50
šošovka 347
špajdľa (výsl.) 50
špaleta, špaliet (výsl.) 106
špalier (výsl.) 106
Španiel 247
špargľa (výsl.) 50
špendlík (výsl.) 105
špice! (výsl.) 50
špíz, jahňací š. 317
Štajerský Hradec 251
Stále

(výsl.) 50

štamperlík (výsl.) 105
Steffek 126
štek (výsl.) 49
štempeľ (výsl.) 50
štep (výsl.) 49
štetina, štetinka 167
štimovať (výsl.) 48
štít, štítok 164
S t i t á r e 155

Štokholm
Štrasburg

251
251

štruktúra, kryštalická š. látky 168
švábka 281
štvorilka (nie štvorylka)
255
študent (výsl.) 71, 104
štýl, publicistický š., rečnícky š. 73—
75
šunka 71
šupinka, hrudná š., krídlová š. 167
švédčina (výsl.) 202
švindliar (výsl.) 106
tabačenka 224
tabakový 143
tableta, tabliet (výsl.) 102
ťah 169
tak — ako aj 62
taille 23
Tále (výsl.) 50
Talian, taliansky, taliančina (výsl.)
50
talianizmus (výsl.) 103
Taliansko (výsl.) 106
taliga (výsl.) 50
tanín (výsl.) 104
tanistra (výsl.) 48, 102
tapetum 348
tarzus 165
ťava (výsl.) 47
Téby 251
teda 62
teda (výsl.) 19, 20
teenager 369, 370, 371
tégeľ (výsl.) 50
téglik (výsl.) 105
tegmina 166
tehla 71
technik (výsl.) 102
tektonika (výsl.) 102
tekutina 170
telegram, svadobný t. 243—245
telerekording 135
teleso, tuhé pružné t., tuhé elastické
t. 168, tuhé tvárne t., tuhé plastic
ké t. 169, centrálne t., hubovité t.,
ventrálne t. 345, tukové t. 344
televízia (výsl.) 71

teliesko, prisrdcové t., endokardiálne
t. 344, Nisslove t-a 346
teľník 125
telo [výsl.) 47
temer (výsl.) 19, 20, 49
ten (výsl.) 10, 19, 48
tenista (výsl.) 103
tento 59, 187
tento, táto, toto 123
tento (výsl.) 19, 48
Teofil (výsl.) 192
teória, elitárska t. 135, t. vyučovania
181
tepať (výsl.) 50
terajší (výsl.) 49
teraz (výsl.) 10, 19, 20
terč (výsl.) 19, 49
terén, v teréne (výsl.) 10
tergit 162, 163
terigať (sa) výsl. 50
terkelica (výsl.) 102, 106
termín (výsl.) 19, 71
terminografia 328
terminológia 353, 354, 355, zváračská
t., jazykovedná t., hutnícka t., zoo
logická t. 353
terminologický 353
terpentín (výsl.) 71
tesil 135
test, testiná (výsl.) 50
tetracyklín (výsl.) 71
tetrov (výsl.) 50
text, populárny t., vedecký t. 269—
272
textilák 286
textilka, textiliek (výsl.) 102
textilník 286
Thurzo 287, 288
tchor 246
tíbiotarzus 165
tiež 183
tiež (častica) 100
tiger 246
Tichá dolina 353
tik-tak (výsl.) 19, 49
tikať (výsl.) 19, 49
tiltdozér 98
tiltdozér (výsl.) 274

tím 135
Timoradza 208
Timotej (výsl.) 102
timotejka (výsl.) 102
tis, tisina (výsl.) 50
Tisa, Tisovec (výsl.) 50
titilátor 341
t. j . 62
tkanivo, predzárodkové t. 349
tlak 169, t. v tekutine, statický t. te
kutiny, hydrostatický t., vonkajší
t., t. plynu, absolútny t. plynu, at
mosferický t., normálny t. 171
tmavý, tmavší 39, 40
toaleta 217
toaletárka 217
tok, objemový t. 172, hmotnostný t.
173
topoľ 32
tovar, drogériový t. 287
Tovarníky, 2. p. z Tovarník 185
tradíčník (výsl.) 105
trailer 135
transplantácia 135
trávenie, mimočrevné t. 343
triangulácia 353
tridsiatok, vyjsť na psí t. 133
trichia 169
tritocerebrum 345
triumfálny 287
tŕft 223, klincový t. 224
tŕnie 51
trofamnion 349
trofocyt 344
trocha, trošička 44
trochanterofemur 165
trochantín 165
trojboký 126
trojrohý 126
trón 132
troposféra 171
trpaslík (výsl.) 50, 105
trubica, prúdová t. 172, Malpighiho
t-e 344
truhla 71
tučniak (výsl.) 12
ťukať (výsl.) 47
tull, tulikať (výsl.) 49

tunelík (výsl.) 105
Turzo 287, 288
tvld 135
tvrdší (výsl.) 202
tylo 20
tým — že 62
u, u tohto typu 183, u objektov 184
učenie (sa) 182, 183
uhlík (výsl.) 105
uhoľ (výsl.) 47
úhor 246
uhryznutý 40
uchrániť, u. niekoho pred niečím 173
úchylka, ideologická ú., duševná ú.,
mravná ú. 285
úchylnosť 285
ukázať sa 254
uliahnuť 125
ulita (výsl.) 102
Oložisko 250
ulplevanie 180
úmysel, 6. p. j . č. o úmysle 32, mať
zajačie ú-y 328
upír 247
upresniť 125
uranín (výsl.) 104
urdčina (výsl.) 274
usadiť sa 64
uskutočniť 198
úslovie 141
usťabyovať sa 261
ústie 344
ústny 181
ušiachtile 261
ušľachtilecký 261
ušný 126
utkvieť, u. v pamäti 296
utvrdiť 222
uvažovať, u. niečo (nie u. s niečím)
99
uzda, priťahovať u-y 93
uzdička 166
uzol, preťať gordický u. 332, nervo
vý u., podhltanový nervový u., nadhltanový nervový u. 345, hryzadlový nervový u., čeľusťový nervový
u., spodnoperový nervový u., hrud

ný nervový u., hruškový nervový u.,
čelový nervový u., záhlavový ner
vový u., podžalúdkový nervový u.
346
už 183, 237
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

dotyku s 63
porovnaní 63
protiklade 63
rámci 63
smere 63
spojitosti 63
styku s 63
súčinnosti s 63
súhlase s 63
závislosti od 63, v závislosti od
ročnej úrody (nie v závislosti
na)
124
v zhode s 63
vačok, vnútorný v. 342, celómový v.
343
vajcovod, spoločný v. 341
vajíčko, izolecitálne v., centrolecitálne v. 348, mozaikové v., regulačné
v. 350
vakácie (zastar.) 134
vákuum, Torricelliho v., dokonalé v.,
ideálne v. 172
valva 341
valvifer 341
valvula 341
vandyckovský 266
vankúšik 165
vari 62
variant, morfologický v., syntaktický
v., lexikálny v. 232, akcentologický
v., konštrukčný syntaktický v.,
kvantitatívny syntaktický v. 233
Varšava 256
váš, vášho, vášmu (výsl.) 77
väčší, väčšina (výsl.) 240
väčšmi (výsl.) 240
väzba, v. textu 15—18
včeláriť 95
včítane 364
vecí 270
vedec, vedca (výsl.) 202
velkoruký 126

ventropleurit 165
Vepor, 2. p. z Vepra 58
verejnoprospešný 185
veriteľ (výsl.) 50
ves 155
Vestenice 158
veternica, veterný, veternlk, veterno
(výsl.) 49
vetička (expr.) 45
viacsmenný (výsl.) 241, 275
viacsýty (výsl.) 241
viacznačný (výsl.) 275
vidieť, nechal sa v. 254
vidlica 342
viecha 133
vietor 205; kam v., tam plášť 93
vínečko (výsl.) 19, 49
vinen (výsl.) 19, 49
vinkeľ (výsl.) 50
vínovožltý 144
vínový 144
víťazstvo (výsl.) 201
vláda 221
vladáriť 95
-vládať, vládzme (výsl.) 77
Vladina 221
Vladisláv 222
vlákno, prúdové v. 172
vlastne 183
vlk; My o viku a vlk za humny 330
vmedzeriť, vmedzerený 63
vnútri 366
vo vnútri 366
vo vzťahu 63
voči 184
voda, na vode (výsl.) 12
voda, odkalená v. (nie odsadená
v.)
64
vojnový 31
Vôľa 155
volajúci 122
volejbalista (výsl.) 103
voš, 2. p. j . č. vši 31
vozopisár 60
Vráble (výsl.) 50
vrátane 364
vrátnik 127, 343
Vŕbie 55

vred: ako keby bol v. praskol 93
Vreteno, Veľké V. 250
vrchovina 353
Vroclav 251
vrstva, cementová v., vosková v., kutikulínová v., hustá v. 167, medzná
v. 172, parietálna v., útrobná v.
344, pigmentová v. sietnice 348
všemohúci 133
všetci (výsl.) 202
všetečnica (výsl.) 49
všetečný (výsl.) 49
všetko 43
vtedy (výsl.) 19, 20
výbežok 348, slepý v., symbiotický v.
343
vybrať 198
vydutina, neurálna v. 349
vyhodiť 118
vyhodnotiť 125
vyhýbanie sa, v. sa práci 181
vyjadrovanie, pleonastické v. 197—
200
vylepšiť 125
vyliahnuť, v. niečo 186
vyliahnuť sa 186
vyligotaný (výsl.) 50
výraz 140, írazeologický v. 138, 140,
okrídlený v. 332
vysielať 256
výskyt 181
výslovnosť, v. t, d, n, 1 — ť, cľ, ň, I
18—21, 46—51, 68—72, 101—106, v.
zdvojených spoluhlások
148—154,
200—203, 238—242, 272—277
Vysočany 209
výsosť 133
vysvedčenie (výsl.) 202
vyšný 176, V. Kubín, V-é Ružbachy
177
vyšší (výsl.) 151
vyššie (výsl.) 201
vytknúť 124
vytypovať 366
vývin 363
vývod, v. slinných žliaz 343
vývoj 363

význam, pripisovať v., prikladať v.
298, privlastňovať v. 299
vzbudiť, vzbúdzať/vzbudzovať 319, 320
vzhľadom na 63
vziať, v. rohá 330
vztlak, dynamický v. 173
whisky 23
z pozície 63
z príležitosti 191
Za dúbe 54
za účelom 364
zabaviť (sa) 155
Záboj 157
začiatok 94
Zadar, 2. p. zo Zadra 58
zadohruď 163
zádržka 342
zádverie, vstupné z. 278
zadymený 142
zaemilboleslavil 261
Záhorie 278
záhyb, vanálny z., jugálny z. 166
Zacharides, 2. p. Zacharidesa 57
záchytka 166
základ, predzárodkový z., predembryonálny z., zárodkový z., embryo
nálny z. 349, z. zárodkových oba
lov, z. embryonálnych obalov 350
zaklať, zakolem (výsl.) 49
zákonne (výsl.) 201
záležitosť 198
zapájať sa 182
zapisovač 60
zarigľovať (výsl.) 50
zárodok 349, krátky z., dlhý z. 350
záružlie 368
zas, zasa, zase 219
zasypať 118
záškolák, záškoláctvo 181
zašmajchľovať sa (výsl.) 50
zaštepovať (výsl.) 49
záštitok 164
zatiaľ čo 124
závada 366
Závada 155
závetrie, vstupné z. 278
zaviaty, zaviateho (výsl.) 48

zavolavší 122
zbiehať sa: zbiehali sa ako osy na
med 93
zbiť (výsl.) 76
zdochlinár 246
zeler (výsl.) 102
zeman 213
zenit (výsl.) 102
zhoda 15 — 18
zhodnotiť 125
zhostit sa, z. sa svojej úlohy 124
zhŕňač 98
zísť (výsl.) 77
zjednať, z. nápravu 124
zladiť 125
zle (výsl.) 49
zlepšiť 125
zlomiť (výsl.) 77
zložka, z-y frazeologickej jednotky,
fakultatívna z. 231
znamenia (nár.) 52
znamenite (výsl.) 49
zo stanoviska 63
zo stránky 63
zo strany 63
zohľadniť, z. niečo 99
zomrieť 219
zorať (výsl.) 176
zoskupenie, pólové z. buniek 349
zostať, z. v pamäti 296
zostrýkovenie 261
zosúladit 125
zrast, frazeologický z. 139
zrátať (výsl.) 76
zručnosť 181
zub 342, brániť sa zubami-nechtamj
93
zubor, 1. p. mn. č. zubry 246
Zubra 55
zúčastniť sa, z. sa na niečom (nie
z. sa niečoho) 99
Zuzana 126
zvábiť (výsl.) 76
zvážnica 100
zväčšiť 125 ,
zvetrávanie 353
zvierač, z. análneho otvoru 343
zvlášť 364

zvláštny 40
zvrat 140, frazeologický z. 138
zvyšok, z. frazeologizmu 234
žalúdok 343, žlaznatý ž., svalnatý ž.
340
že 146, 147, 219, 303, 365
žena: Kto má mrcha ženu, netreba
mu chrenu 329
žiabre, bočné ž., análne ž. 342
žiaden (výši.) 19
žiaľ 270
žihadlo 341
žilka kostálna ž., subkostálna ž., ra

diálna ž., mediálna ž., kubitálna ž.,
análna ž., jugálna ž. 166
žinenka (výsl.) 50
žitečko (výsl.) 49
životnoprnstreďový
128
žľaza, voskotvorná ž. 353
žítok 348
žltomliečny 143
žltší (výsl.) 202
žobračenka 224
žolík (výsl.) 105
župa 132
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