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INDEX 13. ROČNÍKA
Kurzívou sú vytlačené slová, spojenia slov, tvary slov, termíny a väzby,
ktoré nevyhovujú kritériu spisovnosti.
absorpcia, a. svetla 341, centrálna a.,
čiarová a. 342, medzihviezdna a.
344, selektívna medzihviezdna a.
345
ako 307
akštuk (nár.) 326
aktualizácia, a. frazeologickej jed
notky, kontextová a., sémantická a.
35
akulturácia 27
Alatau 282
Albedo 341
ale 90, 94
aleja, 3. p. mn. č. alejam 231
anály 351
analýza, kvantitatívna a. 170
Anča, 2. p. Anče (nie Anči) 229
anekdota, 2. p. nm. č. anekdot 70
anketa, 2. p. mn. č. ankiet 70
antibiotikum 139—140
aorta, vystupujúca a. [nie vzostupná
a.) 359
apríl, urobiť si z niekoho a., poslať
niekoho s a-om 187
armovač 145
atmosféra, hviezdna a. 343
August, Augustín 32
autoklavista 238
aviváž, avivážny 30
bahor 322
balíkO'vanie 182
basa 241—244
bavlmár 268
bedrovník 48
bezorbový (nie bezorebný)
bezozvyšku
89
Biel, 6. p. v Bieli 246
bienále 351
biénium 351
big bang 371
bilancovať 63

86

biometria 160
blajštift (nár.) 324
blend 342
blinkkomparátor
342
Wokár 266
Bologna, 2. p. Bologne 229
brovning (nie broving) 213
bublina, vzduchová b. 175—176
bugaňa (nár.) 323
buldozerista 145
bulík, vešať niekomu b-y na nos 187
byt, podnikový družstevný b. 364
byť, zdá sa b. nesporný 91, b. rovna
kého dáta 124, nenáležité vyjadro
vanie podmienky v minulosti bez
tvaru minulého času slovesa b. 125,
b. smädný, b. hladný 266
bzinc (nár.) 323
CD-zlodej 208
celozväzový 281
cenár 144
centemnium (lat.) 350
centróber (nár.) 323
cestár 267
cestou 369—370
cestovinár 142
Cetinje, príd. m. cetinský 20
ciglína (nár.) 324
cirhóza, makronodulárna c. (nie
postnekrotická
c.) 360
cirkel (nár.) 322
colštok (nár.) 326
cortikoids 137
cukor, vanilkový c. 147, kockový c ,
kryštálový c , práškový c. 147—148,
krupicový c , c. krupica 148, pra
chový c. 149
cukrovinkár 237
čas, expozičný č. 342
časť, pohrebné č-i 352

častokrát 89
čatárka 237
čeľusť, dolná č. 359
Čergov (nie ČerchovJ 22
černozem (nie čiernozem)
306
čiara, absorpčná č. 341, dovolená č.
342
čiarka, písanie č-y pred vloženou
vedľajšou vetou a za ňou 91, písa
nie č-y v rozvitom prívlastku a pri
príslovkových určeniach 121, písa
nie čiarky pred spojkou alebo,
pred výrazom vrátane, pred vlože
nou vedľajšou vetou a za ňou 223,
oddeľovanie voľného prístavku čami 255—256, písanie č-y pred
spojkou alebo 363
čiastka 352
číslo, 2. p, mn. č. čísel/čísiel 230,
Abbeho č. 341
človek, č. s veľký Č 13—16, zostarnu
tý č. (nie prestarnutý č.j 311—312
ďaleko, v ď. väčšom meradle 24
dážď, rastú ako huby po d-i 262—
264
Debrecen 254
decénium 351
dejinotvorný (nie dejinnotvorný)
127
dekompenzácia, d. srdca 171
deikrement, Balmerov d. 341
delič, d. materiálu 145
deň, každý druhý d. (nie
obdeň)
288
desaťročie 350
dezinfekčné 182
diagram, farebný d. 342, fotometric
ký d., d. spektrum-svietivosť,
Hertzsprungov-Russellov d. 343
diaľkár 266
diaľničiar 144
diel, d. filmu, d. knihy, pohrebné d-y
352
dielňa, šijacia d. (nie šicia d.) 277—
278
dievča, skloňovanie podst. mien toh
to typu 10—13
diferencovať 63
din 342

disciplína, d-y OH (nie OH-dlsclplínyj 208
disociácia 342
disperzia 342, anomálna d. 341, nor
málna d. 344
dištancovať 63
divizionár 144
dlaba (nár.) 323
dlaždiar 141
dláždič 141
dlžka, efektívna vlnová d. 342
dodať 192
dodávka 192
dokumentovať, d. o niečom 125
domiešavač 238
domkár 55
domnienka (nie domlenkaj
215
dopad 24
dopadnúť, návšteva d-la dobre (ho
vor.) 126
dopekať 113
doporučovať 364
dovozné 182
dôjsť (dochádzať) 222
dôsledok 221
dôvažok 114
dráhar 267
drúk 322
družinár 237
Dubodiel, 6. p. v Dubodlele 246
dúha, dúžka (nie dúška) 95
duklista 146
dusidlo 93
dvoj denník 288
dvojmesačník 288
dvojročie 350, 351
dvojstovkár 266
dvojtýždenník 288
dvojvajíčkový 359
dýchanie, mechúrikové d. (nie skllepkové d.) 358, vzdychavé d. (nie
nutkavé d.) 361
dýchavica 358, 359
dychovkár 143
Dych-tau (nie Dych-Tau) 282
dýmkár 142
Eger 254

echevéria 120
ekonometria 160
ekvivalencia, merná e. 162
električkár 143
elektrónvolt 342
emisia 172—173
emitotvorný, e-é látky 174
endokarditída, infekčná e. (nie
teriálna e.) 360
entuziast (nie entuziazista)
24
epizódkár 236
exces, farebný e. 342
expozícia 344
extinkcia, medzihviezdna

bak

e. 344

fajkár 142
fakt, je f. (nie je j-om) 126
fanúšik 122
fakulta, f. vysokej školy (nie j , pri,
na vysokej škole) 17—18
filter, absorpčný f. 341
financovať 63
firajzeň (nár.) 323
firnovisko 281
frasa 182
fóliovať 63
forma, vnútorná f. frazeologickej
jednotky 38
formovač 145 forzýtia 120
foto-materiál
363
fotometer 343
fotometria, absolútna f. 341, foto
elektrická f., fotografická f., fyzi
kálna f., hviezdna f. 343, spektrál
na f., vizuálna f. 345
Frank, 7, p. mn. č. Frankmi 90
frazéma 132—136
frazeologizácia, prvotná f., druhotná
f., jazyková f., mimojazyková f. 37
frazeologizmus 132—136
frekvencia, uhlová f. 169
fuškár 143
geletkár 142
generálny 287
generel 287
Gergelyhedy, príd. m.

gergelyhed-

ský 20
gláspapír (nár.) 324
graduovanie 162
grant (nár.) 323
grgnutie 360
griefa (nár.) 328
gunár 143
gumený (nie gumenný)
Gyór 254

191

haklík 363
Hamuliakovo (nie Hanuliakovo)
215
hanebný 47
hanobný 47
Hannoversko 126
hemostipsa 361
hľadanie, jednoznačné
h. 124
hlas, hrudníkový h. (nie hrudný h.)
358
hlavičkár 267
hlbinný, hlbkový 23
hit 360
hmotnosť, merná h., objemová h. 169,
tarifná h. (nie účtovná h.) 182
hnidopišstvo
127
hodnota, stála h. veličiny, premenná
h. veličiny, okamžitá h. veličiny,
pomerná h. veličiny, stredná h.
veličiny, priemerná
h. veličiny,
rozdielová h. veličiny 165, h. veli
činy 166, číselná h. veličiny, nulo
vá h. veličiny, absolútna h. veliči
ny, prevrátená h. veličiny, kon
venčné pravá h. veličiny, reduko
vaná h. veličiny, menovitá h. ve
ličiny, nominálna h. veličiny, medz
ná h. veličiny, kritická h. veličiny,
nameraná h. veličiny, opravená h.
veličiny, korigovaná h. veličiny 167,
nominálna h. miery 170
hoblinár 144, 365
hobluvanec (nár.) 322
Horácius (výsl.) 219
Hortobágy, príd. m. hortobádsky,
obyv. m. Hortobágyan 19—20
hovoriť, h-íme tomu politika
124, h.
dve na tri (nie h. piate cez de
viate 187

hráč, h-i na hudobných nástrojoch
(nie h-i na hudobné nástroje] 91
hrudník 358
huba, rastú ako h-y po daždi 262—
264
hulajzeň (nár.) 327
hustota, h. látky, h. extenzltnej večiny, plošná h., relatívna h., po
merná h. 169, h. vyžarovania 343
hviezdokopa, 2. p. mn. č. hviezdokôp
(nie hviezdokôp)
371
chalupa, chalupár, chalupárka, chalupársky 54—55
chalupník 55
Chamaerops 120
charakteristika, kvantitatívna ch. 161
Charles-Louis, 2. p. Charla—Louisa
127
chata, chatový, chatár, chatársky 54
chcieť, ch. niečo po niekom 126
chemkár 144
chmýfí (čes.) 175
chrématonymum 155
chryzantéma (nie chryzanténa)
212
chyba, systematická ch., náhodná ch.,
deterministická ch. merania, šta
tistická ch. merania, absolútna ch.
merania, relatívna ch. merania 170
identifikácia, i. meraného objektu 161
idióm 132
imisia 173
impulz, merací i. 163
index, absolútny i. lomu 341, fareb
ný i., i. lomu 343, relatívny i. lo
mu 345
indiovať 63
individualizácia, í. meraného objektu
161
injekcia (nie inekcia) 213
insuficiencia, i. srdca, mitrálna i. 171,
srdcová i., chlopňová i., kardiálna
i. 172
inštinkt, inštinktívny (nie
inštikt,
inštikťwny) 213
inteligenčný, inteligentný 256
inteligent, inteligentský 256

intenzita 170, centrálna i. 342, i. žia
renia 343
Interhelpo , interhelpovec 87—88
islamizovať 281
Istanbul (nie Istambul) 214
izomorfizmus, i. relačných systémov
161
1

izoterma, 2. p. mn. č. izoteriem 70
jadrný 46
jahodoríbezľový
127
jama, pazuchová j . 359
jas 344
jazyk, zväčšený j . , zmenšený j . , hypertrofický j . , atrofický j . , nad
merný j . , podmerný j . 348
jazykár 143
jeden, jedna 240—241
jeden a pol 177—178
jednaf, j . s ľuďmi 24, /. podľa vlast
nej hlavy 188
jednotár 237
jednotka, frazeologická j . 132—136,
násobná j . , základná j . 165, ved
ľajšia j . , mimosústavná j . , koherenitná j . veličiny 166
jednovajíčkový 359
junior 279
Jupiter, 6. p. Jupiteri 370
Justinianus (výsl.) 219
justovanie 162
k, nenáležité používanie v spojeniach
dôvod k návratu, výzvy k represáliám 89, robotník k vrtným sú
pravám, sadzač k novým
zariade
niam, vodič k T 613 365
kábelár, telefónny k. 143
kačičiareň 174
k a čfn 174
kachník (čes.) 174
kalibrácia 162
kandela 344
Karatau 282
karuselár 143
Kasiopeja 371
kazuálny 361
kdežto 93

kedy 221
kelímok 182
klamať; k-e, až sa železo láme 336
kľud, kľudný 24, 93
kmitočet, uhlový k. 169
knecht (nár.) 328
knieža, 2. p. kniežaťa 10—11
Knieža, 2. p. Kniežu 12
kniha, účtovná k. 286
kód, zhmotnený k. 161
kohútnik 335
kolmá, kolmovat 28
komadujúci, samostatný k. 182
kombajn (nie komba/)
213
kométa 371
komôrka, vzduchová k. 176
komparátor, svetelný k. 345
kompresorista 145
končiť 122, tu sa k-ia všetky žarty
(nie tu k-ia všetky žarty) 187
kondíciogram 368—369
konflikt, konfliktový 220—221
konjunktív (nie konjuktív)
213
konjunktúra, konjunkturalizmus (nie
konjuktúra,
konjukturalizmus)
213
Konštan-tau (nie Konštan-Tau)
282
kontingent (nie kontigent)
213
kontinuum, Balmerovo absorpčné k.,
Balmerovo emisné k., Balmerovo k.
341
korekcia, bolometrická k. 342
korenár 143
korešpondencia (nie
korešpodencia)
213
korešpondent (nie korešpodent)
213
koróna 344
kotevný 46
kotol, 6. p. j . č. v kotle 90
kotvový 46
kozmonymum 155
kráter, 6. p. j . č. kráteri, 1. p. mn. č.
krátery 245
Kranj, prld. m. kranský 20
krauliar 267
kravata 122
krčiť, k. plecami (nie k.
ramenami)
187
krepitus, úvodný k., záverečný k. 358

kresačka 324
krkva, kožná k. 359
kročitosť 324
kryštál 147
kšár (nár.) 326
kšilt (nár.) 323
kštel (nár.) 326
kulma, kulmajzfia,
kulmovaf
28
kura, 1. p. mn. č. kurence 11
kurička 174
kurz, 7. p. mn. č. kurzmi (nie kur
zami) 222
kufice (čes.) 174
kvalimetria 160
kvantifikácia 161
kvinkvénium (nie kvintérium)
350—
351
kvôli 299—304
kybernetika 138
ladár 141—142
ladenie 163
ladovanie 182
ľadviny 24
láhev 182
lajsňa (nár.) 328
lambert 344
lastovička, bez jednej 1-y bude leto,
jedna 1. nerobí leto, bez sto I-čiek
bude ešte leto, jedna 1. jar nerobí;
1-y na odletu, koniec babiemu le
tu 273—274
Latium (výsl.) 219
lehotník 182
lelek, pozeral l-ky 187
letovať 335
lieska 174
lietavica 371
lír (nár.) 322
líščí 81
líšťa 81
lomka (slang.) 312
Lucretius (výsl.) 219
lučobný 48
ľud 282
lúmen 344
lux 344
luxmeter 344

luxsekunda 344
macrencephalia (lat.) 346
macrocheilia (lat.) 346
magnezitár 268
majster, hlavný m. (nie vrchný m.)
182
Malebramche, 2. p. Malebranchea 127
malkontenti, malkotenti 213
malohlavosť 347
malomozgosť 347
malotopľčiansky (zastar.) 319
Martialis (výsl.) 219
Martianus (výsl.) 219
mať, m. smäd, m. hlad 122"—123
materský (nie matečný] 48
matika (slang.) 320
matka, krstná m. 349, privítacia m.
350
mäsitosť 176
medián 170
meno, rodné m. 115—117, osobné m.,
krstné m., dievčenské m. 116, ro
dinné m. 117
meranie 160, absolútne m., priame
m., nepriame m., sprostredkované
m., dotykové m., kontaktné m., m.
na diaľku, diaľkové m. 162, miest
ne m. 170
Merkúr, 6. p. na Merkúre 370
metadáta 246
metafyzika 246
metaínformácia 246
metajazyk 246
metateória 246
meteor 371
meteorit 371
metrizácia 161
metrológia 159, legálna m., všeobec
ná m., špeciálna m., aplikovaná
m. 160
metronomika, teoretická m., experi
mentálna m. 159
Mezopotámia (nie Mezopotániaj
213
miagač 238
micrencephalia (lat.) 346
microcephalia (lat.) 347
miera, zhmotnená m. 169

miestenkovanie 182
Milánske- 126
milénium 351
Minha, 2. p. Minhe/Minhy 229
mimo, m. rámca, m. sféry (nie m.
rámec, m. s)éru) 25, 222
ministerstvo, Federálne m. financií
223
Miskolc 254
mládka 174
Mlynárce, 2. p. z Mlynáriec 230
mlynček, robiť, m. krútiť m. 187
množiť sa, m-ia sa ako' huby po daž
di 262—263
množstvo, m. žiarenia 344
modus 170
Mohács 254
motokrosár 267
mozgomiechový
127
možeň 325
môj, moja ruka to neurobila 272—273
mráz, mne už od strachu po chrbte
prechádza polárny m. 336
murár, m. fasadník, m. kominár 364
mýtonymum 156
na: nenáležité používanie v spoje
niach bývaí na slobodárni,
pose
dieť si na čiernej káve 122
načať/načínať 42—44, m. rozhovor, n.
šunku 43
nadmerne, n. malý, n. veľký 347
nadmerný 347, 348
nádoba, spojené n-y [nie spojité n-y]
255
nadpoistenie 182
nadpriemerný 348
nádražie 78
nádražný 182
naftár 142
najslohovejší
94
napadnúť, to mi ani vo sne nenapad
ne (nie to ma ani vo sne nenapad
ne) 188
napomáhať 94
následok 221
nasledovný, nasledovne (kniž.) 24
nastavovač 145
nastavovanie 162

nastreíovač 145
našepkávač 334
nátril (nie nátrilok) 93
názov, chotárny n. 158
ňeboziec (nár.) 325
nedomykavosť, n. mitrálnej chlopne,
mitrálna m. 171
nedostatočnosť 171, srdcová n. 172
nedovieravosť, n. dovjcípej chlopne
171, 172, chlopňová n., n. chlopne
srdcovnice, n. trojcípsj chlopne, n.
piúcnicového kmeňa 172
nechať, n. sťať, n. sa pokrstiť 81
nenechať, n. si skákať po chrbte 188
nekróza, masívna n. pečene 361
nepo'kO'jník (zastar.) 152
neskoro—: neskoroeneolitický, neskorolaténsky 16
neskorý 16
nespokojenec, nespokojník 150—152
neustále 24
nezvučný 358
než 307
nos, vodiť niekoho za n. (nie vešať
niekomu
butiky na n.] 187
novopríchodzí
89
nula, absolútna n. veličiny 167
o: o jednej, o druhej, o tretej, o de
viatej, o dvoch, o štyroch 216—218
obal, o. hviezdy 344
obdeň 288
obdennik 288
obchodovať, o. s niečím (nie o. nie
čím] 222
objem, merný o. 169
obličaj 359
obrábač, o. kovov 145
obrúčka 122
obsah, plošný o. 169
obstipácia 329, funkčná o., mecha
nická o., proktostatická o., spastlcká o., atonická o. 330
obtiažne 187
obveselovač 334
oceánonymum 158
odbornosť 354—356
odbyt, odbytisko (odbytište) 221
oddelenie, konzervačné o. 320
1

oddiel, 6. p. j . č. v oddiele (nie v od
dieli] 245
odevník 145
odhlúpovač 334
odkaľovač 64
odozva 89, 93, 221
odrazivosť 344
odstrašovač 334
odvetvovač 64
odvlákňovač 64
odvňatiť/odvflaťovať 64
odvňaťovač 64
odzrňovač 64
ojkonymum 155
okno 129
ondulácia, ondulovať 27—28
ondulovačka, elektrická o. 27—28
onomatopoja, 3. p. mn. č. onomatopojam 231
onymia 158
onvmum 155, 158
operený, byť o. 188
opomenutie 89
opozičník (nie opozičiar) 126
opravársky (nie opravárenský)
221
optika, nelineárna o. 344, čelná o.
361
orbový (nie orebný) 86
oronymum 155
osemstovkár 265
osivár 142
osrdcovník 48
osvetlenie 344
osvit 344
otec, krstný o. 349, privítací o. 350
overenie, overovanie 162
ozva, srdcová o. 24
paket 129
Palermo 213
panel, na paneli, (tie) panely 245
páper, páperček 175
páperie 175
parfum (nie parfun) 213
párovačka 145
patoeina, Patočina 269—271
patok 270
patričnosť 89

patyčina 271
päťročie 351
Pécs 254
per—: permanentný, permutácia, perforovať, pertraktovať, percento 30
periféria 185
peristaltika 360
permanentný, permanentka (nie pernamentný,
pernamentka
212
pevne 309
phot 345
Piacenza, 2. p. Piacenzy 229
piesčina, piesočina 81
píesčitý 81
pilkár 143
pilnosf 93
plachtové (nie plachtovné)
182
plán, generálny p. dopravy 287
planiétonymum 156
plastikár 143
platca (nie platca) 28—29
platiteľ 28—29
pdemenár 143
plnič 145
plôdik 174
pľúca, plástovité p. 360
plynár 142
pocitrónovať 62
počať/počínať 39—44
početný 281—282
počiatočný 221
počiatok 221
Podbiel, 6. p. v Podbieli 246
podima (nár.) 327
podlahár 143
podmerný 348
podpažie 359
podpoistenie 182
podpriemerný 348
podval, podvalček 93
podvodník 335
pohár 182
pohmoždenie
24
pochádzať, p-a z rodiny pracujúce]
inteligencie 256
pochybovať 309—310, veľmi p. (nie
pevne p.) 310
pojem, kontejnerový
p. 183

pokečupovať 62
pakoreniť 62
pol druha (nie poldruha)
92, 176—
177
pol, p. druhej, pred p. siedmou 177,
p. tretá, p. štvrtá 176—177
poľahotoa 126
pole, 7. p. mn. č. poľami (nie polia
mi) 122
poležiačky 361
poliatko 112—113
polkár 267
poloha, meningálna p. (nie p . ho
rliaceho psa) 359
polovina 93
pomakovať 62
pomastiť 62
pomúčiť 62
pomýšľať, p . na to, zbohatnúť 125
ponk (nár.) 324
ponkháki (nár.) 324
pooctovať 61—62
poorechovať 62
popolnica 122
porciovať (nie porcovat)
63
porejonymum 157 •
poriz (nár.) 323
porovnávanie 160, merné p. 161
port 129
posediačky 361
posilňovanie (nie posilovanie)
221
postojačky 361, 362
posuvné 182
posýpač 238
poškoricovať 62
po'tamonymum 157
potenciál, disociačný p. 342
potravinár 143
potreby, pohrebné p. 352
potvarohovať 62
potvrdenka, vzájomná p. 182
pouch (čes.) 175
povolenka 182
povymetať, p. kúty s niekým (nie
p . dvere s niekým) 122
pozdný 16
pozorovanie 160
práčka, 2. p. mn. č. práčok (nie

prostredníctvom 369—370
pračiek] 222
protokol, bitovo orientovaný p. 130
praje (nár.) 326
protomeranie 160
prasa, 1. p. mn. č. prasatá/prasce prvomeranie 160
11
psychické (nie psychično]
24
pravda, je p. (nie je p-ou] 126
psychológia, hĺbková p. (nie hlbin
ná p.] 23
pražec 89, 93
psychometria 160
pre: nenáležité používanie v spoje
puch (čes.) 174
niach pre zabepečenie,
podmienky
pre prijatie 365
Pukanec, pôvod názvu 82—85
predbiehanie 367
pupkový, pupočný 362
predchádzanie 367
pustiť, p. niekoho dolu vodou (nie
predmet, pohrebné p-y 352
p. niekoho k vode] 187
predzosilňovač (nie
predzosilovač/
puška (nár.) 325
238
pytagorovský (nie pytagorejský]
93
preglejkár 237
prehlásiť 81, 221
Quintillus (výsl.) 219
prémiovať 63
radáš (hovor.) 114
prepadlík 335
radián 345
preprava, osobná p., p. cestujúcich,
rádiometria, optická r. 343
nákladná p., p. tovaru 181, poho
rafponk (nár.) 327
tovostná p. [nie zásahová p.) 182
rajsnódla (nár.) 324
prepravenka 182
rakva, 2. p. rakvy (nie rakve) 188
prepravné 182
rameno, krčiť r-ami 187, vziať nohy
preromantizmus 29
na r-á 188
prestarnutý, p. človek
311—312
ranofeudálny 17
prestavné 182
ranostredoveký 17
prevedenie,
technické
p . 94
raný 17
prídomok, šľachtický p. 117
rásť, rastú ako huby po daždi 262—
priechod, colný p. (nie colný
pre
264
chod] 182—183
rátaj 113
priesečník (nie priesečík] 215
rázbora (nár.) 326
prieťaž (nie preťaž) 182—183
reagencia, r. ľudí 23
priezvisko, rodné p. 116
reaktibilíta 360
prílesný, p-á oblasť 224
reálionymum 156
priľnúť (kniž.) 126
reflektor 367
prímeno 117
refraktometer 345
prípravár 144
Reisel 118—119
prístavné 182
relista (nie rely sta) 288
prístavok, volný p., tesný p. 255—256
remunerácia 212
privítanie, p. detí do života 349
renumerácia 212
proskribovať 29, propozícia 29, prorespektíve (nie respektívne]
213
longovať 29, prorektor 29, prosemirevolúcia, vedecko-technická r. 223
nár 29
riasa, kožná r. 359
profák (slang.) 320
profesia 354—356
rodič, krstní r-ia 349, privítací r-ia
proprium 155
350
prostredie, anizotropné p. 341, izo
rodina EHS (nie EHS-rodina)
208
tropné p. 344
rok, svetelný r. 345

rolbista 145
rolňa 365
rospinok (nár.) 327
rozbíjač 238
rozborár 144
rozdeliť, r. navzájom proti sebe 125
rozdiel, 6. p. j . č. rozdiele, 1. p. mn.
č. rozdiely 246
rozmer, r. veličiny 166
rozmnožovač 237
rozopra, 3. p. mm. č. rozopri am/rozoprám 231
rozpisár 237
rozumieť, ty tomu tak r-ieš, figu to
mu r-ieš 187
rozzvonkať 198
rôntgenár 143
ruka, lopatopité r-y (nie
prackovité
r-y] 360—361
rumcirkel (nár.) 322
rúrkár 236
ryha 360
rýchlosť, plošná r. 169
ryolit (nie rhyolit) 363
sáček 182
Salerno (nie Salermoj 213
Sextius (výsl.) 219
sám, sama, samo 122
sanitár 143
sanitkár 143
sánka 359
Saturn, 6. p. na Saturne 370
sauna 128
saunovať (sa) 128
sedielko 93
selenonymum 157
serendepity 140
séria, Balmerova s. 341
sesternica 48
Sextius (výsl.) 219
shell 344
signál, merací s., mieronosný, s.,
vstupný merací s. 162, výstupný
merací, s., analógový s., diskrétny
s. 163
silne 310
skanzen (nie skanzem)
213

skeetár 267—268
skladač, s. magnetických obvodov
145
skladbový/skladobný 47
sklenica 182
skloňovanie, s. podstatných mien
vzoru žena 68—73
skok, Balmerov s. 341
skomolenina
89
skorý 17
skracovač, s. dlhej chvíle 334
skupina, etnografická s. 282
skúškový 46
slabosť, srdcová s. 171
sledovník 182
slivka, 2. p. mn. č. sliviek 71
slonina (slang.) 320
slovo, okrídlené s-á 186
sľukár 144
slušný, s. plat, s-á reštaurácia 122
smäd, mat s. 122—123
smädný, byť s. 266
smečiar 266
smerovník 248
smetník, smetiak 122
smiech, niečo je na s. (nie niečo je
k s-u] 187
smútočný 352
socializácia, s. priemyslu, s. človeka
26—27
Soňa, 2. p. Sone (nie Soni) 229
sordino, sordina 93
spektrum, absorpčné s. 341, čiarové
s., elektromagnetické s., emisné s.
342
speleonymum 156
spevňO'vanie 360
spojár 142
spojený 255
spojitý 255
spojovník: písanie s-a v zložených
prídavných menách 223, 364
sporivý 122
spotrebník 182
spráiva, súborná s. (nie zvodná
s.)
95—96
správanie, adaptívne
s. (nie adopÚvne s.) 23

sprievodič 168
spúšťač 367
srdce, ruku na s. 186
srdcovnica 48
stanica 78
stánie 127
státie 127—128
stav, beztiažový s., s. bez tiaže (nie
bezváhový s.) 371
stavač, s. súprav 145
stávať sa, s. sa záväzným (nie s. sa
záväzné) 25
stavebnostolársky 364
steradián 345
stohovač 238
stojisko, parkovacie s., garážovacie
s., pozdĺžne s. 128
stolica, ceruzovitá s. (nie
tužkovitá
s.) 361
storočie 350
stovkár 265
strednotratiar 265
stredopoliar 266
stres 138—139
strihuvák (nár.] 324
strnulý (knlž.) 360
stroj, šijací s. (nie šicí s.) 278
strojár 268
strojárenstvo
365
strojný 364
strašidlológia 335
strúhač, s. úsmevov 334
stupeň, s. odstupňovateľnej vlastnosti
161
stupnica, metronomická s., s. veli
činy 167, topologická s., ordinálna
s., metrická s., aditívna s., pravi
delná s., lineárna s., nelineárna
s., jednoduchá s., viacnásobná s.,
jednosmerná s., dvojsmerná s., protismerná s., recipročná s., rovno
merná s. 168
súbor, s. zhmotnených kódov 161
súčiastky, pohrebné s. 352
súkač, súkačka 141
súkár, súkárka 141
sukňa, 2. p. mn. č. sukieň/sukní 230
superintendent 213

»

sústava, s. veličín, s. jednotiek, met
rická decimálna s., metrická de
siatková s., medzinárodná s. jed
notiek SI, kohorentná s. jednotiek,
absolútna s. jednotiek, technická
s. jednotiek, praktická s. jednotiek
MKSA, Georgiho s. jednotiek MKSA
166
sústo 360
svedomité 126
svetlenie 345
svetlocitlivý (nie svetlocitný)
24
svetlomet 367
sviečka, Hefnerova s. 343
svietivosť, s. zdroja 345
symbol, poriadkový s. 161
syndróm, s. plece—ruka (nie s. ra
meno— ruka) 360
sypač 238
systém, relačný s., empirický relačný
s. 161, s. veličín 166, metainformačný s. (nie informačný
metasystém)
metamatematický, s., metajazykový s. 247, fotometrický s.
343, s. UBV 345
Szeged 254
Szombathely, príd. m. szombathelyský 20
t

šablóna 322
šelest, mechúrikový dýchací š., vezikulárny dýchací š., skliepkový
dý
chací š. 358
šijací (nie šicí) 277—278
šírka, ekvivalentná š. 342
škodník 182
škvarár 236
špalok (nár.) 322
špecifickosť (nie špecifičnosť)
188
špedícia 181
špeditér 181—182
špekáčik 122
špica 322
špiccirkel (nár.) 323
šponár (slong.) 143, 365
šporovlivý (nie šporovlivý)
122
šť: spoluhlásková skupina šť v slo
venčine 79—82

štábhóbel (nár.) 327
štartér 367
šťava, žalúdková š. (nie
žalúdočná
š.] 362
šťava (slang.) 367
štekel (nár). 324
šteňa, 1. p. mn. č. šteňatá/štence 11
štipko (slang.) 320
štoshóbel (nár.) 327
štrajk, štrajkovať, štrajkolomec 78
štvorročné 350
štvrť 322
štvrtkár (nie štvrtkár) 266—267
šúber (nár.) 327
švingla (nár.) 327
taký 221
tapetárka 143
tarifa, batožinová t. (nie
zavazadlová
t.) 182
tarovanie 182
Tatabánya, príd. m. tatabánsky, obyv.
m. Tatabánčan 20, 2. p. Tatabámye
229
ťažbový/ťažobný 47
téglik 182
technika, meracia t. 160
technikár 144
tela, 1. p. mn. č. teťatá/teľce 11
tento 221
teonymum 156
teória, t. merania 160, t. stupníc 167
termínovník 247—248
tesnopis 365
text, nedostatky vo výstavbe t-u
276—277
tiahnuť sa 281
tiež 81
Tihány, príd. m. tihánsky 20
tinktúra (nie tintúra) 213
tisícročie 350
tlačidlo (nie tlačítko) 24
tlmič (nie tlmítko) 93
tok, t. žiarenia 345
Topoľčany, príd. m. topoľčiansky,
obyv. m. Topoľčanec, Topoľčianka
319
Topoľčianky, príd. m. topoľčiansky,

obyv. m. Topoľčiančan, Topoľčiančanka 319
toponymia 158
toponymum 155
tračnik, dráždivý t. 361
trajfús (nár.) 325
trakslajzeň (nár.) 322
trakslponk (nár.) 322
transformácia, t. veličiny 165
tras, plápolavý t. 360
traslavosť, kývavá t., trepotavá t. 360
tremor 360
trenažér, trenažérový, trenažérsky
238—239
trénovanosť 189—190, dobrá t., malá
t., nedostačujúca t. 189
trénovateľnosť 189—190
trh, t. s priemyselnými výrobkami
(nie t. priemyselnými
výrobkami)
222
trienále 351
triénium 351
trieslo 359
trojročie 350
tuhý 199
tvár 359
tvorivý [nie tvorčí) 93
typ, spektrálny t. hviezdy 345
typickosť (nie typičnost) 93
u:

nenáležité používanie predložky
u v spojeniach u E ZV O, u tejto
produkcie 222
učka (slang.) 320
účtovný, ú. zápis. ú. systém, ú. prí
pad, ú-á kniha, ú-á terminológia
286
účtový, ú. rozvrh, ú. symbol, ú. re
gister, ú-á osnova, ú-á trieda, ú-á
skupina 286
údaj, kvalitatívny ú. 160, kvantita
tívny ú. 161
uhol, rovinný u., priestorový u. 169
úmysel, mať vážne úmysly 186
unaviteľnosť 360
únavnosť 360
unca (nie uncia) 221
urbanonymum (urbonymum) 155

US-Army 208
US-jednotky 208
US~poUcia 208
US-televízia 208
usilovať sa, u. sa o niečo (nie u.
o niečo) 222
usnadňovaí
93
usporiadanie, merné u. 162
úvodzovky, používanie ú-viek 73—76
vagonár 142
váhár 236
váhové 182
vajíčkovod 359
valcista 145
vápenieť, vápenatieť 47
vápniť 47
varač 365
varechár, vareškár 142
variant, v. komponentov frazeologic
kej jednotky, v. frazeologickej jed
notky, pozičný v., transpozičný v.,
modálny v. 34, sémantický v.,
komplexný v. 35, úplný v., skráte
ný v. 36
vážnik 145
väz, slabinový v. (nie trieslový
v.)
359
včasnodejinný 17
včasnoslovanský 17
včasnostredoveký 17
včasný 16, 17
Včelínce, 2. p. z Včelíniec 230
vektor, polohový v. 168, komplexný,
v., časový v. 170
veličina, metronomická v., určitá v.,
základná v., odvodená v., dopln
ková v., protenzívna v., skalárna
v., vektorová v., tenzorová v,, kom
plexná v. 163, reálna v., imaginár
na v., fyzikálna v., geometrická v.,
empirická v., technická v., extenzitná v., extenzívna v., intenzitná
v., intenzívna v., vzťahová v., re
ferenčná v., analogická v., v-y rovnakéhO' druhu, homqlogické v-y 164,
bezrozmerná v., dynamická v., har
monická v., mieronosná v., homo

génna v., nehomogénna v., mono
chromatická v., spektrálna v., polychromatická v. 165, rádiometrické v-y 345
velín 24
veľkohlavosť 347
veľkosť, absolútna hviezdna v. 341,
bolometrickái hviezdna v., 342, foto
grafická v., fotovizuálna v., hviezd
na v., zdanlivá hviezdna v. 343
veľký, človek s veľkým Č, doba s veľ
kým D 13—16
venusonymum 157
veriť 310
viac-menej (nie viacmenej)
92
viazanka 122
Vicenza, 2. p. Vicenzy 229
vinkel (nár.) 323
vinobranie 281
vlasatica 371
vlastnosť, pozorovateľná v., observačná v., odstupňovateľná v. 161
vlaška, v. jarabá (nie v.
jarabičia)
175
vlečné 182
vlna, svetelné v-y 345
vozičkár 236
vrásčitý 81
vráskavý 81
vrecúško 182
vrchár 267
vrstevnica 47
vrstovnica 47
vrštad (nár.) 322
vŕtance (nár.) 322
všezväzový 281
vybŕdač, v. z nebezpečenstva 334
výbuch, veľký v. 371
výdaje (zriedk.) 24
vydať, v. materiál 192
vydodaí, vydodávka 192
vyhovárač 334
výhra, 2. p. m. č. výher/výhier 71,
230
vyhradený 182
vyhrievanie 175
východiskový (nie východzí)
24
vykonanie 366

vykurovanie 175
vyladovač, v. dobrej nálady 334
vylepšií 222
vyplakať sa, v. sa zo žiaľu 113
výplniar 143
výpočtár 144
vyraziť, v. s niekým dvere 122
vyrovnávatel'ňa (nie
vijrovnateľňa)
182—183
vyrubovač, v. stromčekov (nie výrubca stromčekov)
145
vyskladniť 192
výsledok, hrubý v. merania, v. mera
nia 167
výslovnosť, v. každého
ťahu 92
vysporiadať sa 187
výškár 266
výťahárka 143
vytlkač, v. dobrých úmyslov 334
vyústiť, v. do jednotnej koncepcie
222
vývod, intrahepatálne žlčové v-y 359
významný, významový 25
vyžarovanie 172
vzájomka 182
vzhľadom na niečo (nie
vzhľadom
k niečomu) 25
vziať, v. nohy na plecia (nie, v. nohy
na ramená) 188
vziať, vezmem (nie veznem) 215
Wurzburg, príd. m. wiirzburský
wiirzburgský ) 24

(nie

začať/začínať 39—44, z. boj, z. roko
vanie, z. s prácou 41, z. koberec,
z. rukáv, z. nový mesiac, z. verni
sáž 42
začiatočný 221
začiatok 221
začínať 122
začokoládovať (sa) 61—62
zadaný 182
Zádiel, 6. p. v Zádiele 246
záduch 358, 359
zahájiť, z. prevádzku 364
zaháňač, z. strachu 334
záchranár 144

zakávovať (sa) 62
zákon, Lambertov z. 344, z. o drá
hach 180
zakrslý 364
zalamovať, z. si hlavu 336
zamakovať (sa) 62
zamatrikovať 190, 191
zamliečiť (sa) 62
zaomáčkovať (sa) 62
zaonačovač 334
zapečenosť 330, proktostatická z. 331,
návyková z., spastická z., atonická z., mechanická z. 332
zápcha 330, 331
započať j započínať 39—44
zariadenie, strojové z. (nie strojné
z.) 24
zaraďovateľ (nie zaraditeľ)
182—183
zasielateľ 181
zasielateľstvo 181
zasmotanovať (sa) 62
zásuvka 174
zaškoliť 190—191
závislosť, z. od niečoho (nie z. na
niečom) 91
záznamník 182
zazobaný, byt z. 188
zbožie 23
zbrklo 23
zdroj, araizotropný z. 341, izotropný
z. 344
zdurený, zdurenie 359
zemiakár 142
zemník 248
zhrčenosť, z. stolice 332
zliatie, z. čiar 342
Zlievce, 2. p. Zlieviec 230
zlučovač 238
zlyhanie 171
zmäsovatenosť 176
zmena, paličkovité z-y, kyjačikovité
z-y 361
zmysel, v najširšom zmysle slova
(nie v najširšom slova zmysle) 91
značka, overovacia z. 162, meracia
z. 163
zodpovedať 221
zoonymum 156

zosilnejúci
sa 124
zospoločenštenie 27
zručnosť, hmatová z. 93
zrýchlenie 169
zväčšenie, z. jazyka 348
zväzkovanie 182
zvierence 113—114
zvláštny 24
zvodka 95—96
zvodný 95—96
zvrat, frazeologický z, 133
zvučný 358
zvyknúť, z-e sa de)inovat,
z-e sa ho
vorif 26

zvyšovať, z. armádu

124

žehlenie, strojové ž. (nie strojné
ž.)
364
železiar 268
železničiar 268
železo, ondulačné ž. 28
žiarenie, monochromatické ž. 344
žiarivka 176
žiarovka 176
žľaza, prsníková ž. (nie mliečna ž.)
359
M.

Považaj

