Index 21. ročníka
Kurzívou sú vytlačené tie čísla strán, na ktorých sa slová, spojenia
termíny, väzby a pod. rozoberajú podrobnejšie.

Abariringa 109
agregát 168
aguja, a. sivá 359
aj 202—205
aktivár 58
ani 202—205
antapex, a. Slnka 165
apex. a. Slnka 165, štandardný a.
Slnka 165, základný a. Slnka 176
ajplomado, sokol a. 369
apogalaktikum 166
-áreň'-iareň: názvy miesta s touto
príponou 103—104
asociácia 172, hviezdna a. 168
astrofyzika, molekulárna a. 171
astronómia, galaktická a. 167, mimogalaktická a. 170, stelárna a.,
hviezdna a. 174
asymetria,
a. hviezdnych pohybov,
Strómbergova a. 166
baranina: nebude zo psa slanina ani
z vlka b. 276
besra, jastrab b. 161
big, b. bounce, b. cranch 166
botique 372
bradáň, b. žltohlavý 156
Burkina Faso 109
butik 372—373, butikový 373
butikár 372
byť, b. poruke 274
capkáč 191, 192
cestár 130
čarbač 60
čas, relaxný č. 173
červenať sa 282
čiara. Hayashiho č.
176
čidlo ( č e s . ) 343, 345

167, svetová

č.

slov,

čimačima, milvago č. 366
čip 250—251
čips 250—251
číslo, veľké č-a 175
čudľo 343
dejiny slovenčiny: kodifikácie v de
jinách slovenčiny 257—265; berno
lákovská spisovná slovenčina a kul
túrna západná slovenčina 265—271
diabol ( v ý s l . ) 189
diagram, Bottlingerov d., d. hmotnosť
— svietivosť 166, Heissov d. 168,
stavový d., Strombergov d. 174
diamant ( v ý s l . ) 189
disk 166
dobrý 39—46
dom, d. smútku, d. poslednej roz
lúčky 95—96, d. dôchodcov, d. spo
renia, d. kultúry, d. potravín 95
dostať, d. niekoho do rúk, d. sa nie
komu do rúk 277
dozrieváreň 103
dráha, čiarová d. 166, obálková d.
171, škatuľová d. 174, trubicová d.
175, dvojlanová d. 337
držať, d. na (pevnej, silnej, krátkej,
mocnej) uzde niekoho 274
dynamika, stelárna d. 174
elipsoid, e. rýchlostí 166
Enderbury 109
engineering ( a n g l . ) 176
farba, signálna f. 187—188
figúra 288
figúrka 288
frazéma 27
frazeológia: vytváranie komického efektu pomocou frazeologických jed
notiek 85—87, variantnosť frazém

u Bernoláka a v súčasnom

jazyku

27*2—279
funkcia, diferenciálna f. jasnosti 166,
f. jasnosti, f. priestorovej hustoty
hviezd, f. svietivosti 167, integrál
na I. jasnosti 169
gabai, jastrabec g. 160
globula 167
granatíer ( v ý s l . ) 189
Guinea 109
háčik, je v tom veľký h. 275
hadiar, h. krátkoprstý, h. tmavohne
dý, h. pásikavý, h. pásavý, h. krátkochvostý, h. dlhochvostý 157, h.
jastrabovitý, h. červenobruchý, h.
červenohrvoľový, h. čepcový, h. nikobarský, h. partový 158
hadožrút, h. nohatý 151
haja. h. chochlatá, h. veľkozobá, h.
tmavá, h. červená 154, h. bieločervená, h. sivochvostá 155
hákioacbec, h. družný, h. modrý, h.
pásavý, h. sivoprsý 154
halo 167
harpya, h. opičiarka 362
harpyovec, h. samotársky, h. chochlatý 359
hieroglyf ( v ý s l . ) 189
hlavný 126—127
hmlovina 168, difúzna h. 166, emisná
h. 187, galaktická h. 167, planetár
na h. 171, plynová h., plynovo-prachová h., prachová h. 172, reflex
ná h. 173, tmavá h. 175
hmota, medzihviezdna h. 170, okolohviezdna h., cirkumstelárna h. 171,
predhviezdna h. 172
hmotnosť, kritická h. 170
hniložijný 390
hnilozivný 390
hodina, triednická h. 127—128
hodnotenie: odraz h-ia v o význame
slov 39—46
Horná Volta 109
hrať, :i. s bielymi figúrkami, h. s
bielymi kameňmi 287—288

humno, my o vlkovi a vlk za h-ami
275
hviezda 168, rýchle h-y 173, Trumplerove h-y 175
hviezdokopa 169, guľová h. 167, mod
rá h. 170, otvorená h. 171, pohybo
vá h. 172
chip ( a n g l . ) 250
chobot, sloní ch. 173
chozrasčot 310
chrbát, ukázať niekomu
chuťovka 218

ch. 275

i (spojka) 202—205
-iareň: názvy miesta s touto prípo
nou 103—104
idióm 27
iktínia, i. dlhokrídla, i. sivomodrá 154
inzerát, i. v reklame 206—210
inžinier, znalostný i. 177
inžinierstvo 175, znalostné i. 175—176
-isko: názvy miesta s touto príponou
105
-iste: názvy miesta s touto príponou
105
jadro, héliové j . 168, j . hviezdy 169
jasle 307—309, detské j . 308
jasličkár 308—309
jasličky 307—309
jastrab, j . veľký, j . hnedopásikový, j .
bielobruchý, j . tmavý, j . novoguinejský, j . ovambo 160, j . červeno
bruchý, j . madagaskarský, j . japon
ský, j . besra, j . malý, j . červenoprsý, j . červenokrký, j . goliernatý,
j . tmavobruchý, j . krahulec 161, j .
čiarkavý, j . červenonohý, j . krahulček, j . tachiro, j . sivý, j . novobritský, j . trojškvrnný 162, j . modrochrbtý, j . širka, j . nikobarský, j .
krátkoprstý, j . beloprsý, j . chochlatý, j . modrohlavý, j . plastikový,
j . čierny, j . bielohrdlý 163, j . novokaledónsky, j . ružovobruchý, j .
žltobruchý, j . pásikavý, j . modrohrdlý. j . rozličnofarebný 164, j . drob-

ný, j . krahuliak, J. okrovoprsý, J.
čiapočkatý, J. dvojfarebný, j . sivobruchy 165
jastrabec, j . plastikový 159, j . sivý,
j . gabar, j . chvostnaíý. j . okrúhlochvostý, ] . červenochrbtý 160
jazvec, j . raedár 63
jazyk 215, spisovný j . a javisková reč
10—16, J. Záborský a spisovný j .
16—21, spisovný j . a spoločnosť
97—101, j . hier S. Štepku 65—93,
j . H. Gavloviča 193—198, j . rekla
my 206—210, 230—235, j . ľudových
rozprávok 225—230, j . Slova o plu
ku Igorovom 210—216, j . prekladov
z ruštiny 294—300, j . próz V . Rasputina 300—306
jazyková kultúra: j . k. na vysokých
školách 236—239
jesť, ked spí, ani j . nepýta 275
jetrebník, jetrebizmus, jetrebista 59
-ka: názvy miesta s touto príponou
106
kameň 288
kaňa, k. pásikavá, k. madagaskarská,
k. krahuľcovitá, k. bielobodkovaná,
k. močiarna, k. žabožravá. k. sivá,
k. stepná, k. strakatá, k. tmavá, k.
počerná 159
kaňúr, k. savanový, k. červený, k.
okrúhlochvostý, k. krabiar 358, k.
tmavý, k. zobatý 359
karabinier (výsl.) 189
karakara, k. čierna, k. bielobruchá,
k. krvavoústa, k. vrchovská, k. bielohrdlá, k. červenobruchá 365
karančo, k. pásikavý 365
kartografia, teoretická k. 329
kartológia 329
kaverna 170
kinematika, stelárna k. 174
kĺb, plecový k. 340
kobec 369
koeficient, k. presnosti 148
kochláč, k. kukučkovitý, k. bieloprsý
151, k. jarabý, k. hnedochrbtý, k.
strakatý 152

koiné 123
komár: robiť z k-a somára ( s l o n a )
276
komika, jazyková k. hier S. Štepku
70—73
kondor, k. veľkozobý 150, k. velký,
k. kráľovský 151
konfigurácia, homologická k. hviezd
168
konotácia, prekladové hľadiská k-ie
294—300
konštanta, Oortove k-y, rotačné k-y 171
kopáč 60
koridor 170
kosť, ramenná k., kľúčna k. 339
krahulček, jastrab k, 162
krahulec, jastrab k. 161
krajčírňa 104
kráľovstvo, Tonžské k. 110
kraviareň 104
kritérium, Jeansovo k. nestabiljty 169,
Schwarzschildovo k. 173
krosček 309—310
kršiak, k. rybár 151
|
.i
• '
lady ( v ý s l . ) 189
lagar, sokol 1. 370
lahôdka 217, 218
laner, sokol 1. 370
lapka 191
laser ( v ý s l . ) 189—190
lastovičiar 369
lícovanie 331—334
lopatka 339
luň, 1. menlivý, 1. hákozobý 152
luniak, 1. lastovičkovitý, 1. tmavý, 1.
pestrý, 1. bielochvostý, 1. sivý, 1.
striebristý, 1. popolavý, 1. vidlochvostý 153
lupienok, zemiakové 1-y 251
magnetoskop 323
Maja, gen. sg. Maje 248
malo-: malohlavý, malosériový 240
málo-: málodetný, málovravný 240
málopočetný 240—243
maškrta 217, 218
medár 63

medárka 63
mediar 63
medza, Hayashiho m. 167
mekka, Mekka 284—285
meno, mená: slovenské osobné m.
apelatívneho pôvodu 50—54
menoslovie: zásady tvorenia sloven
ského menoslovia živočíchov 346—
357
merať, m. niečo svojím metrom 274
metakartografia 328
meter, merať niečo svojím m-m 274
metonymia: m. pri tvorbe technickej
terminológie 46—50
milvago, m. hrdzavý, m. čimačima 366
mnoho-: mnohonárodný, mnohovrav
ný 240
mnohopočetný 241—242
model, bodový m. hviezdy 166, Eddingtonov m. hviezdy, štandardný m.
hviezdy 166, homologický m. hviez
dy 168, m. hviezdy 170, Scharzschildov m. hviezdy 173, váhavý
m. 175

červenonohý, m. biely, m. čiarkavolilavý, m. pláštikavý 358
-ňa: názvy miesta s touto príponou
104—105
načítať 248
N a d a , gen. sg. Nade, dat. sg. Nadi
248
naformovať 118—119
nárečie: n. v jazykovom prejave Radošinského naivného divadla 90—93
nášivka, reflexná n. 187—188
Nataša, gen. sg. Nataše 248
nedovolenka 60
nepriehľadnosť 171
nič, (robiťj všetko a n. 57—58
nominácia, analogická n. 129—137
nos, pred n-om, spred n-a 274
nukleogenéza 171
nukleosyntéza 171

občasník 388
obchádzač 60
objekt, Herbigove-Harove o-y 168
oblasť, emisná o. 167, o . žiarenia 171,
módotéka 320
Strômgrenová o. 174
modrať, modrať sa 279—283
-očka: ohrádočka, kôročka 31
modrieť 279—283
odolievať 215
molekula, medzihviezdne m y 170
odrezkovanie 224
mračno, hviezdne m. 168
odrezok 223—224
muchárik 191, 192
omodrieť 282
myšiak, m. sivý, m. zobatý, m. mod
opacita 171
rastý, m. pestrý 359, m. červený,
opičiarka, o. veľkozobá, harpya o. 362
m. širokokrldly, m. krátkochvostý,
Orient ( v ý s l . ) 189
•m. bielohrdlý, m. prériový, m. gaorliak, o. bielobruchý, o. hrdzavý, o.
lapágsky, m. červenosedlatý, m. pla
krikľavý, o. bielolíci, o. dlhochvosvý, m. škvrnitý, m. tmavý 360, m.
tý, o. bielohlavý, o. morský, o. hrusamotársky, m. červenkavý, m. hrbozobý, o. malý 155, o. rybár 156
dzavochvostý, m. hôrny, m. vrchovorlosup, o. strakatý 156
ský, m. krátkokrídly, m. severský,
orlovec, o. strakatý, o. harpyovitý, o .
m. hrdzavý, m. východný 361, m.
korunkatý, o . bojovný, o. červenobielochvostý, m. tmavohrdzavý, m.
bruchý, o. ozdobný, o. tmavý, o.
sliedivý 392
vrchovský 362, o. hnedosivý, o. pomarančovopásavý, o. malý, o čer
myšiakovec, m. červenokrídly, m. sivenkavý, o. krahuľcovitý, o. viacvobruchý, m. bielooký, m. tmavotvarý, o. pláštikavý, o. dlhochochlíci. m. pásikavý, m. sivý, m. tmalý, o. čiapočkatý 363
vosivý, m. veľký, m. okuliarnatý
orol, o . červenobrachý 363, o. vrkôči357, m. čiernolíci, m. bielohlavý, m.

katý, o. ružovoboký, o. malý, o. jastrabovitý, o. striebristý, o. stepný,
o. hrubozobý, o. krikľavý, o. kráľov
ský, o. tmavý 364, o. sedlatý, o.
skalný, o. klinochvostý, o. štíhly 365
ovambo, jastrab o. 160
-ovňa: názvy miesta s touto príponou
105
-ocka: guľôčka, šatôčka 31
ipalier ( v ý s l . ) 189
paprika, štipľavá p., palivá p. 366
parameter, kozmologické p-e. p-e vý
voja vesmíru 170
pás, Gouldov p. 167
pátrač 64
patriarchálny ( v ý s l . ) 189
päta, stúpať niekomu na p-y, ukázať
niekomu p-y 275
pec, sedieť za p-ou 274
pečať, vlnená p., vinárska p. 125—126
perigalaktikum 171
pes: nebude z o p. slanina 276
plazožrút, p. krikľavý 366
plece 338—342
plerión 171
pleskáč, plieskač 191, 192
pletenec 339, plecový p. 341
plyn, medzihviezdny p. 170
podsystém 172
pohrebná 104
pohyb, iregulárny p. 169, pekuliárny
p. 171, p. Slnka 172, regulárny p.
173, štandardný p. Slnka 175, zá
kladný p. Slnka 176
polarizácia, medzihviezdna p. 170
pole, iregulárne p. 169, regulárne p.
173, vybrané p-ia, Kapteynove p.
176
polomer, Strómgrenov p. 174
polysémia, p. termínov v terminoló
gii 146—149
populácia, disková p. 166, halová p.
167, hviezdna p. 168, plochá p.,
extrémna p., prechodná p., staršia
p. 172
poradník 58
poruke, byť p. 274

postulát, Weylov p. 176
poťahovina 188
potrebník 59
poučka, Vogtova-Russelova p. 175
prach, medzihviezdny p. 170
pranostika 253
pravopis, p. názvov typu dom smútku
95—96, p. názvov inštitúcií 243—246
predčasný 178—179, predčasne 378
predisponovanka 319—320
ipresúvač 60
priadza, vlnená p., vinárska p. 126
prieskumník 64
prieslinka 217, 218
proces, rovnovážny p. 167
protohviezda 172
prstenec, hviezdny p. 169
prúd, hviezdny p. 169
prvo-: prvoknižka, prvomeranie, prvoobjaviteľ 30, prvovystavovateľ 31
prvovolič 30—31
Puchy, žen. priezvisko Púcha 60—61
pustovka, p. obyčajná, p. červenochrbtá, p. bodkavá, p. pomarančovobruchá, p. červená, p. bledohlavá, p.
sivá, p. madagaskarská, p. kopco
vitá 368
radar ( v ý s l . ) 189
rameno 338—342, r. Labute, r. Orióna,
r. Perzea 172, r. Strelca 173, špi
rálové r. 174
rároh, sokol r. 370
reakcia, Salpeterova r. 173
receptor 343, 344
reč, skákať do r-i 275
reflexný 188
republika, Guinejská r., Guinejskä rov
níková r. 109, Helénska r. 111
reťazec, hviezdny r. 169
rétorika: význam r-y v propagandis
tickej práci 33—39
rezok 223—224
robiť, r. všetko a nič 57—58, r. z
komára somára (slona) 276
roniť, r. krokodílie slzy 275
rovnica, Eddingtonova r. 166, funda
mentálna r. stelárnej dynamiky, r.

kontinua, Boltzmanova r.,
funda
mentálne r-e stelárnej
štatistiky,
Schwarzschildove
integrálne
r-e
167, Oortove r. 171
rovnováha, hydrostatická r., mecha
nická r. 169
rozhodca, hlavný r., vrchný r. 127
rozmelniť 386
rozrezok 224
rozzelenať sa 282
ruka: dostať niekoho do rúk, dostať
sa niekomu do rúk 277
rybár, kršiak r. 151, orliak r. 156
Sajó 112—114
saprofit 389
sčernať 282
sčervenať 282
sedieť, s. za pecou 274
senzor 344, 345
sestra, hlavná s., vrchná s. 126—127
schéma, Kapteynova s. 169
signálny, signálový 187
sila, iregulárna s. 169, regulárna s.
173
skákať, s. do reči 275
skloňovanie: s. slova video 22, s. prie
zviska Puchy 61, s. rodných mien
typu Maja 248—249
Slaná, pôvod a význam názvu 112—118
Slanec 116
Slanica 115
slanina: nebude z o psa s, 276
slanisko 116
slaný 112, 114—115
slatina 116—117, Slatina 117
Slatvina 117
sliač 117
slnce, Slnce, slnko, Slnko 203—284
slon: robiť z komára somára ( s - a ) 276
slza, roniť krokodílie s-y 275
snímač 344
socializmus ( v ý s l . ) 189
sokolec, s. červenokrký, s. modrohlavý, s. modrochrbtý, s. bielolíci, s.
obojkový 366
sokolík, s. perličkavý, s. obojkový, s.
krátkokrídly, s. muti, s. červeno-

bruchý, s. bieločelý, s. filipínsky,
s. čiernolíci 367
sokol, s. bielopazúrový, s. bielooký,
s. lišací, s. pestrý 367, s. myšiar,
s. červenochrbtý, s. bodkavý, s. pcmarančovobruchý, s. červený, s. bledohlavý, s. sivý, s. tmavochrbtý,
s. madagaskarský, s. kobcovitý 368,
s. červenohlavý, s. kobec, s. lastovičiar, s. hrdzavobruchý, s. dlhokrídly, s. ostrovný 369, s. bridlico
vý, s. hrdzavokrký, s. aplomaoo
369, s. pustovkovitý, s. jastrabovitý,
s. popolavý, s. tmavý, s. lagar, s.
laner, s. prériový, s. rároh, s. po
ľovnícky, s. škvrnitochvostý, s. tajta,
s. vzácny 370, s. sťahovavý 371
soľanka 112
solisko, Solisko 112
somár: robiť z komára s-a ( s l o n a ) 276
spať: keď spí, ani jesť nepýta 275
strunôčka 31—32
stúpať, s. niekomu na päty 275
subsystém 172
sup, s. červenozobý, s. ušatý, s. step
ný, s. tmavohnedý, s. bielohlavý, s.
plavý 156, s. snežný, s. jarabý, s.
dlhozobý, s. černastý, s. hrdzavohnedý 157
supernova 174
supovec, s. krkavcovitý, s. morkovitý,
s. modrohlavý, s. modrotemenný
150
sústava, Miestna s. hviezd 170
svetlo, niečo vyšlo na s. 275
svetočiara 176
synekdocha, s. a termín 335—338
šetrenie, šetriť 190
šikra, jastrab š. 163
škôlkár 130, 309
štádium, Hayashiho š. 167, š. obrov.
š. volného pádu 175, záverečné š.
vývoja hviezdy 176
štandard, miestny š. pokoja 170
štatistika, stelárna š. 174

tachiro, jastrab t. 162
tajta, sokol t. 370
-teíňa: názvy miesta s touto príponou
104—105
teritórium, T. ostrovov Norfolk 111
termín, t. v odbornom texte 137—145
terminografia 62
terminológia: metonymia pri tvorbe
technickej t-ie 46—50; polyisémia
termínov v t-i počítačov 146—149;
aktuálne problémy t-ie
321—326;
problémy kartografickej t-ie 326—
335; synekdocha a termín 335—338
tsrmo-: termokrieda, termotlač 256
termoodev 256
tiež 204
tlač, stará t., staré t-e 186—187
Tonžské kráľovstvo 110
transformácia, homologická t. 168
triednický 127—128
triedny 127—128
trpaslík, čierny t. 166, hnedý t. 168
ubehlík, u-cl 175
ukázať, u. niekomu päty, chrbát
uzda, držaf na u-e 274

275

vajce, sádzané v-ia 368
včelár, v. chvostnatý, v. tmavý, v.
obyčajný 152, v. červenohrvoľový
153
vedecký 29—30
vedný 29—30
veličina, stavová v. hviezdy 174
- Y í ľ k o - : veľkoplošný, veľkokapacitný
241
vertex 175
vesmír, Charlierov v. 169
veta, Kleiberove v-y 170
video 22
video-: videozáznam, videokazeta, vi
deoprogram, videorekordér, videokomunikát 22

vietor, hviezdny v. 169
vlícovanie 331—334
vlk, my o v-ovi a v. za humnami 275
vinársky 125
vlnený 125—126
vnímač 345
vodík, medzihviezdny v. 170
vrchník 127
vrchný 126—127
všetko, (robiť) v. a nič 57—58
vyjsť, niečo vyšlo na svetlo 275
vykuchať 286
vylamovač 60
výrezok 223
vyškrabovač 60
vzplanutie, héliové v. 168, infračerve
né v. 169
vzťah, v. hmotnosť — svietivosť 176

za účelom 382
začervenať sa 282
zakázanka 60
zákon, Lanové z-y 170
záhryzok 216—218
zájedka 217, 218
zákusok 216, 217
zapamätať 246—248, zapamätať si 247
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zozelenať 282
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KULTORA SLOVA, Časopis pre Jazy
kovú kultúru a terminológiu. Orgán
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
SAV. Ročník 21, 1987, č. 10. VEDA, vy
davateľstvo Slovenskej akadémie vied.
Hlavný redaktor PhDr. Ján Kačala,
D r S c , člen korešpondent SAV. Gra
fická úprava Oto Takáč. Technic
ká
redaktorka
Marta
Michalíková. Vychádza desaťkrát ročne. Ročné
predplatné Kčs 30 —, jednotlivé čísla
Kčs 3 —. Rozširuje, objednávky a
predplatné prijíma PNS — ÚED Bra
tislava, ale aj každá pošta a doručo
vateľ. Objednávky do zahraničia vy
bavuje PNS — Ústredná expedícia
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tin, závod Ružomberok v nov. 1987.
Rukopis odovzdaný do výroby 14. 8.
1987. Registr. zn. F-7050.
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