Index 24. ročníka
Kurzívou sú vytlačené tie slová, spojenia slov, väzby a pod., ktoré sa podrobnejšie rozo
berajú z pravopisnej, výslovnostnej, gramatickej, štylistickej alebo významovej stránky.
akcia, význam a používanie 319-320
alka, a. zrkadlová, a. tenkozobá, a. hrubozobá, a. vrúbkozobá, a. malá, a. drobná
160
alkotvaré 160
alkovité 160
arcidielo 181
bankomat, tvorenie, význam a používanie
285 -286
bažant, b. poľný, b. obyčajný, b. pestrý, b
kráľovský 347
bažantorodé 346
bažantovité 346
behavcorodé 157
behavec, b. plavý 158
Bela, pôvod a požívanie názvu 55
belaňa 164
belorídka, b. domová, b. obyčajná 362
bernikla, b. bielobradá, b. veľká 343, b.
bielolíca, b. tmavá, b. červenokrká 344
Biely Potok, používanie názvu 51
bilingvizmus 138
Boca, pôvod a používanie názvu 55
bocian, b. čierny, b. biely 169
bocianotvaré 168
bocianovité 169
bojovník, b. bahenný 154
bradáň, b. žltohlavý 166
bradáňorodé 166
brehár, b. čiernochvostý, b. obyčajný 155, b.
hrdzavý 156
brehárik 155
brehárorodé 155
brehuľa, b. hnedá, b. obyčajná 362
brhlík, b. lesný, b. obyčajný 352
brhlíkovité 352
bučiačik, b. močiarny, b. obyčajný 169
bučiak, b. trsťový, b. veľký, b. nočný 169
cesta, dopravná c. 171
cíbik, c. stepný, c. trňokrídly, c. chochlatý 157
cíbikovité 157
cifrovať, c. na husličkách 18
Cigán, pôvod pomenovania 254

čajka 158, č. sivá, č. tmavá, č. striebristá, č.
bielohlavá, č. morská, č. bledá, č. čiernohlavá, č. smejivá, č. Bonapartova, č.
malá, č. ružová, č. trojprstá, č. vidlochvostá 159
čajkotvaré 158
čajkovité 158
čavka, č. žltozobá, č. červenozobá 351
čegrava 159
černozobka 154
červenák 354
červienka 361
Česká a Slovenská Federatívna Republika,
pravopis názvu 193-197
Česko-Slovensko, pravopis názvu 193-197
československý, pravopis príd. mena 193-197
čiarka: písanie č-y v niektorých typoch viet
280-281; písanie č-y v spojeniach typu
my Rómovia 383-385
čidlo 322
členený, význam a používanie 25-27
členiť 26
členiteľnosť 25
členitý, význam a požívanie 25-27
čorík 159
Črmník, pôvod a používanie názvu 56
dapcion 162
ďateľ, ď. veľký, ď. hnedkavý, d', prostredný,
ď. bielochrbtý, ď. malý, ď. trojprstý, ď.
čierny 350
d'atlíček 350
ďatlík 350
d'atľotvaré 350
d'atľovité 350
dážd'ovník, d. skalný, d. tmavý, d. obyčajný
349
dážd'ovníkotvaré 349
dážd'ovníkovité 349
dejinnosť, význam a požívanie 174-176
dejiny slovenčiny Ľudovít V. Rizner a
slovenčina 107-111; dielo D. Sinapiusa-Horčičku 197-201; Slovanské (slo
venské) názvy riek na Slovensku a ich
prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí,
recenzia 377-380

diglosia 138-139
dráha, význam a používanie 367-368
drop, d. obojkavý, d. malý, d. hrivnatý, d.
fúzatý, d. veľký 151, d. hrivnatý 152
dropotvaré 151
d ro povite' 151
drozd, d. plavý, d. kolohrivý, d. čierny, d.
olivkastý, d. bledý, d. sťahovavý, d.
čvikotavý, d. hnedosŕvý, d. hrdzavý, d.
červenkavý 359, d. tmavý, d. trskotavý,
d. jarabý 360
dudkotvaré 348
dudkovité 349
dudok, d. chochlatý, d. obyčajný 349
ďumbier, význam a používanie 90-92
dvojjazyčnosť 138
ehrlichpozilívny,
tvorenie, význam a
používanie 256
endolingvalita 139
esej 178
etika, význam a používanie 277-278
etymológia: pôvod názvov vodných tokov
Liptova 49-58
exolingvalita 139
experiment 325
fonetika a fonológia: KRÁĽ, Á. - SABOL,
J.: Fonetika a fonológia, recenzia
122-124
Fórum, pravopis názvu 364-365
frazeológia: HABOVŠTIAKOVÁ, K
KROŠLÁKOVÁ, E.: Človek v zrkadle
frazeológie, recenzia 219-221; frazeologizované vetné konštrukcie rad je na
mne/ja som na rade 294-298
fulmar, f. menlivý, f. veľký, f. ľadový 162
fulmarčík 162
fulmarorodé 162
fúzatka, f. trsťová, f. trstinová 359
fúzatkovité 359
gazdinin, priviastňovacie príd. mená tohto
typu 64
glezg, g. hrubozobý, g. obyčajný 353
hadiar, h. krátkoprstý 168
haja, h. červená, h. tmavá 167
hajorodé 166
halón, význam, pravopis a používanie
127-128
havran, h. poľný 351

historicita 176
hlaholka, h. belavá, h. severská, h. malá, h.
obyčajná 346
Hliník, pôvod a používanie názvu 54
hlucháň, tetrov h., h. obyčajný 348
hmotnosť 323
holub, h. skalný, h. divý, h. plúžik, h. hrivnák
163
holubotvaré 163
holubovité 163
horárikovité 357
horárik, h. zlatotemenný, h. zlatohlavý 357
hovorca, význam a používanie 223-224
hrať, väzba tohto slovesa 17-25, 298-303,
303-309
hrdlička 163
hrdzáň 344
hrdzavka, h. potápavá 345
hrivnák, holub h. 163
hurápodnikanie,
tvorenie, význam a
používanie slov tohto typu 248-250
hurásystém 250
hus, h. snežná, h. čiernokridla, h. krátkozobá,
h. siatinná, h. bicločelá, h. piskľavá, h.
malá, h. pískavá, h. divá 343
husorodé 342
husotvaré 342
Hviezdoslavov Kubín, informácia o 35.
ročníku 93-94
hvizdák, h. tenkozobý, h. veľký, h.
pásavohlavý, h. malý 156
hvizdákorodé 156
hvizdárka, kačica h. 345
hvízdať, h. na prste 18
Hybica, pôvod a používanie názvu 55
hýľ, h. lesný 353, h. karmínový, h. ružový, h.
krivonosovitý, h. krŕvonosí 354
chochláč, ch. severský 352
chochlačka, ch. sivá, ch. bielooká, ch.
vrkoča tá, ch. morská 345
chochláčovité 352
chrapkáč 153
chriašť 153
chriašteľ, ch. vodný, ch. poľný, ch. bodkova
ný, ch. malý, ch. najmenší 153
chriašteľotvaré 152
chriašteľovité 152
chripľavka, kačica ch. 345
chyba, ch. správnosti (meracieho prístroja),
systematická ch. (meracieho prístroja
322

ibis, i. skalný, i. hnedý 168
ibisorodé 168
ibisovité 168
interpunkcia: písanie čiarky v niektorých
typoch viet 280-281; písanie čiarky v
spojeniach typu my Rómovia 383-385
Jalovec, pôvod a používanie názvu 55
jarabica, jej názvy v slovenčine a slovenských
jazykoch 46-49, j . poľná 347,
jarabicorodé 347
jariabok, j . hôrny 347
jastrab, j . lesný, j . krahulec, j . krátkoprstý 167
jastraborodé 167
jastra bo tvaré 166
jastrabovité 166
jazyk: kompozičné postupy v literatúre faktu
(B, Chňoupek: Lámanie pečatí) 40-45; j .
krátkych oznamov 59-60; j . novely P.
Vilikovského Večne je zelený... 60-62; j .
Hviezdoslavovej
korešpondencie
97-107; j . knihy A. Marenčina Košický
pustovník 111-115; j . knihy A. Zerera
Euro 88 117-119; j . pracovníkov technic
kých profesií 236-241; j . knihy F. Malíka
Vinársky rok 312-315
jazyková kultúra: jazyková politika a j . k. vo
Francúzsku 12-17; jazykoveda a kritika
jazyka v Nemecku 225-236; jazyková
prax v technických profesiách 236-241;
problémy terminológie z oblasti merania
a j . k. 321-327
jazyková politika: j . p. a jazyková kultúra vo
Francúzsku 12-17; j . p. v r. 1948-1988
259-265
kačica, k. obojková, k. mandarínska k.
hvízdavá 344, k. kosierkavá, k. chripľavá,
k. chrapkavá, k. ostrochvostá, k.
chrapľavá, k. lyžičiarka, k. divá, k.
úzkozobá, k. strakatá, k. ľadová 345
kačicorodé 344
kačicovité 342
kačička 344
kajka, k. morská, k. obyčajná 345
kalužiačik, k. malý 156
kalužiak, k. tmavý, k. červenonohý, k. sivý, k.
štíhly, k. močiarny, k. perlavý, k.
obrátenozobý, k. riečny 156
kalužiakorodé 156
kamenár, k. strakatý 156
kamenárorodé 156

kaňa, k. močiarna, k. popolavá, k. stepná, k.
sivá 168
kanárik, k. citrónový, k. záhradný, k. poľný,
k. žltozelený 354
kaňorodé 168
kavka, k. tmavá, k. obyčajná 351
kazarka, k. štíhla, k. pestrá, k. hrdzavá 344
kazarkorodé 344
kobec, sokol k. 166
kolibkárik, k. žltkastotemenný, k. zelený, k.
sykavý, k. horský, k. spevavý, k. čipčavý
357
komunikácia 170-171
kormorán, k. veľký, k. chochlatý, k. malý 162
kormoránovité 162
kôrovník, k. krátkoprstý, k. dlhoprstý 352
kôrovníkovité 352
krakľa, k. belasá 348
krakľotvaré 348
krakľovité 348
králiček, k. zlatohlavý, k. ohnivohlavý 357
kráľovnin, priviastňovacie príd. mená tohto
typu 64
krivonos, k. sosnový, k. smrekový 354, k.
obyčajný, k. bielokrídly 355
krivonosí, význam a pravopis 174
krivonosý, význam a pravopis 174
krízový, veľmi k-á situácia 320
krkavcovité 350
krkavec, k. čierny 351
kršiak, k. rybožravý, k. rybár 168
kršiakovité 168
krutihlav, k. hnedý, k. obyčajný, k. červenohrdlý 350
krutihlavovité 350
kúdeľníčka, k. lúčna 353
kúdeľníčkovité 353
kukavica, k. chochlatá 348
kukavicovité 348
kukavka, k. dažďová 348
kukavkovité 348
kukučka, k. jarabá, k. obyčajná 348
kukučkotvaré 348
kulík, k. zlatý, k. brnavokrídly, k. bledý, k.
vrchovský, k. riečny, k. morský, k.
piesočný 157
kulíkotvaré 153
kulíkovité 157
kuropatva 46
kuropka 46
kuropta, k. čukar, k. horská, k. červená 347
kurotva 46

k u rotvaré 346
kuvik, k. krahuľcovitý, k. kapcavý, k. plačlivý,
k. obyčajný, k. vrabčí 165
kuvikorodé 165
kvadrilingvizmus 138
kvórum, pôvod, význam, používanie a skloňo
vanie 286
labkáň, 1. stepný 163
Laborec, pôvod názvu 378
ľabtuška, ľ. poľná, ľ. dlhoprslá, ľ. vrchovská,
T, červenohrdlá, ľ. lúčna, ľ. lesná, ľ.
hôrna 355
labuda 343
labuť, 1. spevavá, 1. tundrová, 1. hrbozobá, 1.
malá, 1. veľká 342, 1. čierna 343
lastovičiar, sokol 1. 166
lastovička, 1. domová, 1. obyčajná 362
lastovičkovité 362
lastúmičiar, 1. strakatý 157
lastúrničiarovité 157
lelek, 1. lesný, 1. obyčajný 349
lelkotvaré 349
lelkovité 349
lexikológia, lexikografia: význam a
používanie príd. mien členitý a členený
25-27; význam a používanie podstát,
mien šampión a šampiňón 27-28; vý
znam a používanie príd. mien nutričný a
muritivny 31-39, 65-74; názvy jarabice v
slovenčine a slovanských jazykoch
46-49; tvorenie a význam slov telematika a minitel
5 8 - 5 9 ; tvorenie
privlastňovacích príd. mien typu
kráľovnin
64;
Krátky
slovník
slovenského jazyka 74-83, 83-90; výz
nam a používanie slov ďumbier a zázvor
90-92; význam slov väčšmi a viac 95-96;
význam a používanie slova halón
127-128; význam a používanie príd.
mien tržný a trhový 173; význam príd.
mena krivonosý
174; význam a
používanie slova dejinnosť 174-176;
SERAFÍNOVÁ, D. a kol.: Terminolo
gický slovník žurnalistiky slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky, recenzia 177-180; BARTOŠ, J.: Francúzske skratky, recenzia
182-186; tvorenie, význam a používanie
príd. mien rubný a rypný 189-190; výz
nam a používanie slovesa preplatiť 190;
tvorenie, význam a používanie slova

petrodoláre 191-192; súčasná talianska
slovná zásoba 201-214; sémantické pole
slov voliť - voľba 214-216; význam slov
vitraj a vitráí 217-218; HABOVŠTTAKOVÁ, K. - KROSLÁKOVÁ, E.:
Človek v zrkadle frazeológie, recenzia
219-221; význam a používanie slova
hovorca 223-224; význam a používanie
slovesa odtajniť 224; tvorenie, význam a
používanie slova väzenstvo 245 -246;
význam a používanie príd. mien výživný a
výživový 245-247; tvorenie, význam a
používanie slova samizdat 248; tvorenie,
význam a používanie slov typu úežturista
a hurápodnikanie 248-250; HORECKÝ,
J. - BUZÁSSYOVÁ, K. - BOSÁK, J. a
kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej
slovenčiny, recenzia 250-253; pôvod,
význam a používanie slova panghan
253-254; tvorenie, význam a používanie
príd. mena ehrtichpoziávny 256; význam a
používanie slov etika, morálka a
mravnosť 277-278; recenzia zborníka
Dynamické tendencie v jazykovej
komunikácii 282-285; tvorenie význam a
používanie slova bankomat 285-286;
pôvod, význam a používanie slova
kvórum 286; príd. meno zimbabwiansky
287-288; význam a používanie slov
stonožka a stonožka 317-319; význam a
používanie slov akcia a účastina
319-320; význam a používanie spojení
národná menšina a národnostná menšina
366-367; význam a používanie slov
dráha a železnica 367-368
ležiak, 1. úhorový, 1. obyčajný 157
ležiakovité 157
Likava, pôvod a používanie názvu 50-51
lingvizmus 138
Ľubeľa, pôvod a používanie názvu 56
Ľubochňa, pôvod a používanie názvu 57
luniak, 1. sivý 167
luniakorodé 167
Ľupča, pôvod názvu 57
Liana, pôvod a používanie názvu 51
lyska, 1. čierna 152
lyskonoh, 1. úzkozobý, 1. ploskozobý 156
lyskonohorodé 156
lyžičiar, 1. biely 168, 1. obyčajný 169
lyžičiarorodé 168
Malatin, pôvod názvu 57

Matej, pôvod mena 382
Matiáš, pôvod mena 382
menšina, národnostná m. a národná m.,
význam a používanie 366-367
meranie 324 -327
minitel, tvorenie a význam 58-59
mlátiť, m. na mláťačke 18
mlynárka, m. dlhochvostá 359
mlynárkovité 359
močiarnica, m. mekotavá, m. lúčna, m. tichá
155
močiarnicorodé 155
močiarnička 155
modrák, slávik m. 361
modra vec, m. lesný, m. žltochvostí 360
morálka, význam a používanie 277-278
morfológia: priviastňovacie príd. mená typu
kráľovnin 64; skloňovanie pomenovania
Róm 254-255; skloňovanie slova
rádioiumál 255; genitív sing. slova múr
278-280; skloňovanie slova kvórum 286
morka, m. divá 346
morkorodé 346
mravnosť, význam a používanie 277-278
muchár 361
muchárík, m. čiernohlavý, m. bielokrký, m.
červenokrký, m. malý, m. sivý 361
muchárikovité 359
múr, genitív sing. tohto slova 278-280
murárik, m. červenokrídly 352
murárikovité 352
myšiak, m. hrdzavý, m. severský, m. lesný, m.
hôrny 167
myšiar, sokol m. 166
myšiarka, m. močiarna, m. ušatá 164
myšiarkorodé 164
Nitra, pôvod názvu 379
novinoveda 177, 178
nutričný, význam a používanie 31-32
obyčajný, používanie príd. mena v pomeno
vaniach vtákov 149-150
odtajniť, význam a používanie 224
onomastika: názvy vodných tokov v miest
nych názvoch Liptova 49-58; pravopis
názvu Česká a Slovenská Federatívna
Republika 193-197; názvy cudzích
literárnych diel v slovenčine 236-241;
pôvod, význam a pravopis pomenovaní
Cigán a Róm 254-255; medzinárodná
štandardizácia geografického názvoslovia

335-339; pravopis názvu Fórum
364-365; Slovanské (slovenské) názvy
riek na Slovensku a ich prevzatie Ma
ďarmi v 10.-12. storočí, recenzia
377-380; pôvod, výslovnosť a pravopis
mena Matiáš 381-383
opakovateľnosť, o. meracieho prístroja 322
orešnica, o. perlovaná 351
oriešok, o. hnedý 361, o. obyčajný 362
orliak, o. morský 166
orliakorodé 166
orol, o. skalný, o. kráľovský, o. stepný, o.
hrubozobý, o. krikľavý, o. myšiakovitý
167, o. malý, o. jastrabovitý 168
ortoepia, pozri výslovnosť
ostronárka 357
pálivý 180
Paludza, pôvod názvu 57
panghart, pôvod, význam a používanie
253-254
papagájcovité 163
papagájec, p. vlnkovaný 164
papagájotvaré 163
páv, p. korunkatý 346
pávorode 346
pelikán, p. kučeravý, p. ružový 163
pelikánotvaré 162
pelikánovité 163
penica, p. hnedá, p. hnedokrídla, p.
obyčajná, p. popolavá, p. záhradná, p.
jarabá, p. slávikovitá 358, p. čieraohlavá
359
penicovité 357
perlička, p. bodkovaná, p. obyčajná 346
perličkorodé 346
petrodoláre, tvorenie, význam a používanie
190-191
pieskárik 154
pinka, p. severská, p. lesná, p. obyčajná 353
pinkovité 353
pipíška, p. chochlatá 355
písať, p. na stroji 19
píšuci, výslovnosť a pravopis príčastí tohto
typu 293
plameniak, p. ružový 342
plameniakotvaré 342
plameniakovité 342
plamienka, p. driemavá 164
plamienkorodé 164
plavec 162
Ploštín, pôvod názvu 57

plurilingvizmus 138
cie príd. mená typu kráľovnin 64
plúžik, holub p. 163
prieložník, p. stepný, p. obyčajný, p.
pobrežník, p. bojovný, p. trávový, p. hrdzavý,
čiernokrídly 158
p. krivozobý, p. škvrnitý, p. plavý, p.
prieložníkorodé 158
malý, p. sivý, p. čiernozobý, p. obyčajný,
prieložníkovité 157
p. belavý 154, p. ploskozobý 155
profesionalizmus 179
pobrežníkorodé 154
prostriedok, dopravný p., prepravný p. 171
polemika: obsah a forma polemického textu prokurátor, prokurátorka, používanie slov 116
3-11
polyglosia 139
rad, r. je na mne/ja som na r-e 294-298
pomorník, p. skua, p. ši rokoch vostý, p. rádiožurnál, skloňovanie podstát, mena 255
príživný, p. dlhochvostý, p. veľký, p.
rároh, sokol r. 166
,
malý 158
Ráztoka, pôvod a používanie názvu 55
pomorníkovité 158
recenzie: VILIKOVSKÝ, P.: Večne je zele
potápač, p. biely, p. dlhozobý, p. veľký, p.
ný... 60-62; ZERER, A.: EURO 88. VI.
malý, p. prostredný 346
majstrovstvá Európy vo futbale 117-119;
potápačorodé 346
HORÁK, G.: Jazykové prechádzky
potápka, p. červenokrká, p. chochlatá, p.
prózou 120-122, KRÁĽ, Á - SABOL,
ušatá, p. čiemokrká, p. hnedá, p. malá
J.: Fonetika a fonolóeia 122-124,;
161
DANNEHL, A. a kol.: Železnice Anpotápkotvaré 160
glicko-nemecko-francúzsko-rusko-slopotápkovité 161
venský slovník 124-127; SERAFÍpotáplica, p. štíhlozobá, p. severská, p.
NOVA, D. a kol. Terminologický slovník
žurnalistiky
slovensko-česko-rusko-anľadová, p. bledozobá, p. veľká, p.
glicko-nemecko-francúzsky
177-180;
stredná, p. malá 161
HERMANOVÁ, Z : 123 čínskych recep
potáplicotvaré 161
tov v slovenskej kuchyni 180-182;
potáplicovité 161
BARTOŠ, J.: Francúzske skratky
potápnica, p. bielohlavá 346
182-186; Studia Academica Slovaca 18,
potápnicorodé 346
zborník 186-188; HABOVŠTIAKOVÁ,
Potok, pôvod a používanie názvu 51-52
K. - KROSLÁKOVÁ, E.: Človek v
prať, p. na práčke 18
zrkadle frazeológie 219-221; Textika a
pravopis: slova halón 127-128; prídavných
štylistika, zborník 221-223; HORECKÝ,
mien rubný a rypný 189-190; názvov
J. - BUZÁSSYOVÁ, K - BOSÁK, J. a
Česká a Slovenská Federatívna Republi
kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej
ka, Česko-Slovensko a prídavného mena
slovenčiny 250-253; Dynamické tenden
československý 193-197; pomenovania
cie v jazykovej komunikácii, zborník
Róm 254-255; písanie čiarky v niekto
282-285; MALÍK, F.: Vinársky rok
rých typoch viet 280-281; nové Pravidlá
312-315; Dialógy poučné i rozmarné
slovenského pravopisu 289-294; slova
315-317; POPOVA, M.: Tipologija na
zmena 293-294; názvov typu Ulica čs.
terminologičnata nominacija 369-372;
parašutistov 292-293; príčastí typu
SUPERANSKAJA, A. - PODOĽvládnuci 293; slov veksľa a vekslák
SKAJA M. - VASILIEVA, V.: Obščaja
309-310; mena Matiáš 381-383; názvu
terminologija 372-376; VARSIK, B.:
Fórum 364-365; písanie čiarky v spoje
Slovanské (slovenské) názvy riek na
niach typu my Rómovia 383-385
Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v
prepelica, p. poľná 347
10.-12. storočí 377-380
prepelka, p. korunkatá 347
republika, Česká a Slovenská Federatívna
prepelkorodé 347
preplatiť, význam a používanie 190
Republika, pravopis názvu 193-197
pŕhľaviar, p. červenkastý, p. čiernohlavý 360 Revúca, pôvod a používanie názvu 51
priasť, p. na kolovrate 18
rodina, r. Benkovcov, r. Benkova, Benkova/
prídavné meno, prídavné mená: privlastňovaBenkovej r. používanie spojení 190-191

Róm, pôvod, význam, pravopis, výslovnosť a
skloňovanie 254-255
rómčina, výslovnosť a pravopis 255
rómsky, výslovnosť a pravopis 255
rozporciovať 181
rubný, tvorenie, význam a používanie
189-190
rybár, r. čierny, r. bielokrídly, r. bahenný, r.
krátkozobý 159, r. sŕvý, r. riečny, r.
obyčajný, r. dlhochvostý, r. bieločelý, r.
malý, r. veľkozobý 160, kržiak r. 168
rybárik, r. riečny, r. obyčajný 349
rybárikotvarí 349
rybárikovité 349
rybárka 159
rybárorodé 159
rybárovité 159
rypný, tvorenie, význam a používanie
189-190
sedmohlások, s. bledý, s. olivový, s. hájový, s.
obyčajný, s. Štebotavý 358
sekunda, časová s., uhlová s. 323
semilingvizmus 139
senzor 323
Sestrč, pôvod názvu 57
Sinapius-Horčička, D. a jeho dielo 197-201
skaliar, s. modrý, s. pestrý 360
skaliarik, s. sivý, s. okrový 361
skalník, s. žltohrdlý 353
skloňovanie: pomenovania Róm 254-255;
slova rádiožumal 255; genitív sing. slova
múr 278-280; slova kvórum 286
slávik, s. červienka, s. modrák 360, s. tmavý,
s. krovinatý, s. veľký, s. obyčajný 361
slavistika: jazykovedná s. po roku 1945
274-276
Sliače, pôvod a používanie názvu 53
Sietnica, pôvod a používanie názvu 53-54
sliepka, s. modrá, s. purpurová 153
sliepočka, s. zelenonohá, s. vodná 152, s.
modrá 153
sluka, s. lesná, s. hôrna 153
slukorodé 153
slukovité 153
smena, zmena pravopisu tohto slova 293-294
smečiar 354
snehárka 357, s. vrchovská 353
snehuľa, s. horská, s. kapcavá, s. obyčajná
347
snežnica 343
snímač 323

sojka, s. škriekavá, s. obyčajná, s. zlovestná
351
sokol, s. sťahovavý, s. poľovnícky 165, s.
rároh, s. tmavý, s. kobec, s. bielopazúravý, s. myšiar, s. červenonohý, s.
lastovičiar 166
sokolotvaré 165
sokolovité 165
sova, s. snežná, s. dlhochvostá, s. lesná, s.
obyčajná 164
sovorodé 164
sovotvarč 164
sovovité 164
sluka, s. biela 162
starkin, priviastňovacie príd. mená tohto
typu 64
stehlík, s. zelený, s. pestrý 353, s. obyčajný,
s. čížavý, s. čečetavý, s. horský, s. belavý,
s. konopiar 354
stehlíkovité 353
stepiar, s. ostrochvostý, s. kirgizský 163
stepiarovité 163
stepiarotvaré 163
stonôíka/stonoíka,
význam, pravopis a
používanie 317-319
straka, s. čicrnozobá 350, s. obyčajná, s. žltozobá 351
strakoš, s. sivý, s. kolesár, s. červenohlavý, s.
červenochrbtý, s. veľký, s. obyčajný 352
strakošovitč 352
strnádka, s. ryšavohlavá, s. čiernohlavá, s.
lúčna, s. žltá, s. obyčajná, s. bielohlavá,
s. svrčavá, s. záhradná, s. sivokrká, s.
ciavá, s. trsťová, s. hrdzavosluchá, s.
malá, s. poľná, s. snežná s. severská 356,
s. obojková 357
srnádkovité 356
Studia Academica Slovaca, informácia o
zborníku 186-188
sultánka 152, s. purpurová 153
sup, s. tmavohnedý, s. bielohlavý, s. biely 166
suporodé 166
sústrasť, prejaviť/vyjadriť/vysloviť úprimnú
s., priaľ/ielať úprimnú s., význam a
používanie spojení 381
svrčiak, s. riečny, s. zelenkavý, s. slávikovitý
358
sýkorka, s. chochlatá, s. smútočná, s. čier
nohlavá, s. lesklohlavá, s. uhliarka, s. be
lasá, s. lazúrová, s. bielolíca, s. veľká, s.
hôrna 359
sjkorkovité 359

syntax: väzba slovesa hrať a podstát, mien
hra a hráč 17-25, 298-303, 303-309;
písanie čiarky v niektorých typoch viet
280-281; frazeologizované
vetné
konštrukcie rad je na mne/ja som na
rade 294-298; písanie čiarky v spoje
niach typu my Rómovia 383-385
šabliarka, š. modronohá 157
šabliarkovité 157
šampión, pôvod a význam 27-28
šampiňón, pôvod a význam 27-28
šašiniarik 358
šišila, š. bocianovitá 157
škorcovité 362
škorec, š. lesklý, š. ružový, š. obyčajný 362
škovran 355
škovránik 355
škovránka 355
škovránkovité 355
škovránok, š. poľný, š. stromový, š. ušatý, š.
čierny, š. stepný, š. bielokrídly, i. červenotemenný, š. krátkoprstý 355
škriatok, tlačiarenský š. 179
škriekavec 352
štát, význam a používanie 33-39, 65-74
štátnosť, význam a požívanie 33-39, 65-74
Štiavnica, pôvod a používanie názvu 52
stipľav? 1S1
štylistik.-.: obsah a forma polemického textu
3-11; kompozičné postupy v literatúre
faktu 40-45; š. kiíikych oznamov
59-60: lextika a štylistika, recenzia
zL.rr.ika 22í-223
švagrinin, priviastňovacie príd. mená tohto
typu 64
tajfúnik, t. žltonohý 162
tajfúnikorodé 162
technika, dopravná t., pohyblivá dopravná t.,
nepohyblivá dopravná t., komunikačná
t. 172
technológia, komunikačná t., dopravná 1.172
telemaúka, tvorenie a význam 58-59
Teplá, pôvod a používanie názvu 52
Teplica, pôvod a používanie názvu 52-53
termínoelement 375
terminológia: zasadnutie komisie pre t-u
teórie strojov a mechanizmov 63-64;
jazyková a pomenovacia štruktúra
termínov 129-137; t. v oblasti
viacjazyčnosti 137-144; charakteristika
súčasnej veterinárnej t-e 145-149; slo

venské menoslovie vtákov fauny ČSFR
149-172,
342-363;
technika
a
technológia v dopravnej t-i 170-172;
SERAFÍNOVÁ, D. a kol.: Terminolo
gický slovník žurnalistiky slovenskočesko-rusko-anglicko-nemeckofrancúzsky, recenzia 177-180; tvorenie a
význam príd. mena ehrlichpoziavny 256;
unŕverbizácia v odbornej t-i 269-327;
motivačné príznaky v onomaziologickej
štruktúre stomatologických termínov
327-334; sedemdesiat rokov sloven
ského železničného názvoslovia 339-342;
význam a používanie termínov dráha a
železnica 367-368; POPOVA, M.: Tipologija na terminologičnata nominacija,
recenzia 369-372; SUPERANSKAJA
A - PODOUSKAJA M. - VASILIEVA, I.: Obščaja terminologija, recenzia
372-376
tetrov 347, t. hoľniak, t. hlucháň, t. obyčajný,
t. hôľny 348
tetrovorodé 347
tiežodbojár 249
tiežodborník 249
úeítxtrista, tvorenie, význam a používanie slov
tohto typu 248-250
trasochvost, t. žltohlavý, t. žltý 355, t.
žltochrbtý, t. horský, t. biely 356
trasochvostovité 355
trhový, význam a používanie, L mechanizmus,
t-i vzťahy, t-i hospodárstvo 173
trilingvizmus 138
Trnovec, pôvod a používanie názvu 54
trsteniarik, t škriekavý, t. veľký, t. bahenný,
t spevavý, t. obyčajný 357, t. tamariškový, t pásikový, t. vodný 358
íržrrý, význam a používanie 173
TurCk, pôvod a používanie názvu 53
turpan 345, t. čierny, t. okuliarnatý, t. tmavý
346
tvorenie slov: t. priviastňovacích príd. mien
typu kráľovnin 64; jazyková a pomeno
vacia štruktúra termínov 129-137; t. no
vých slov v poľnohospodárskej termi
nológii 140-144; t. termínov vo
veterinárnej terminológii 145-149; t.
pomenovaní rodiny z priezvisk 190-191;
t. prídavného mena od názvu Zimbabwe
287-288; t. stomatologických termínov
327-334

účastina, význam a používanie 319-320
Uh, pôvod názvu 378-379
ular, u. svetlohrvoľový 347
unilingvizmus 139
unŕverbizácia, u. v odbornej terminológii
269-273
uškárik 355
váha 323
Važec, pôvod a používanie názvu 55
väčšmi, význam a používanie 95-96
väzenstvo, tvorenie, význam a používanie
245-246
včelár, v. lesný, v. obyčajný 167
včelárik, v. zlatý 349
včelárikovité 349
včelárorodé 167
vekslák, význam, používanie a pravopis
309-310
veľmi, v. krízová situácia, význam a
používanie 320
veličina, meraná v. 325
viac, význam a používanie 95-96
viacjazyčnosť 138, horizontálna v., vertikálna
v. 139
viacjazykovosť 138
výchrovníček, v. morský 162
výchrovníčkovité 161
výchrovník, v. čiernozobý, v. malý, v. plavý
162
víchrovníkotvaré 161
víchrovníkovité 162
vitraj, význam a používanie 217-218
vitráž, význam a používanie 217-218
vládnuci, pravopis a výslovnosť príčastí toh
to typu 293
vlastné mená: názvy vodných tokov v miest
nych názvoch Liptova 49-58; pravopis
názvov Česká a Slovenská Federatívna
Republika a Česko-Slovensko 193-197;
názvy cudzích literárnych diel v
slovenčine 242-245; pôvod a význam
pomenovaní Cigán a Róm 254-255;
pravopis názvov typu Ulica čs.
parašutistov 292-293; pravopis názvu
Fórum 364-365; Slovanské (slovenské)
názvy riek na Slovensku a ich prevzatie
Maďarmi v 10.-12. storočí, recenzia
377-380; pôvod, výslovnosť a pravopis
mena Matiáš 381-383
vlha, v. hájová, v. obyčajná 352
vlhovité 352

vlikáč 350
vodnár, v. potočný, v. obyčajný 361
vodnárovité 361
volavka, v. chochlatá, v. vlasatá, v. purpu
rová, v. popolavá, v. striebristá, v. biela
169
volavkovité 169
voľba, sémantické pole tohto podstát, mena
214-216
voliť, sémantické pole tohto slovesa
214-216
vrabcotvaré 350
vrabcovité 353
vrabec, v. poľný, v. domový, v. obojkový, v.
skalný 353
vrana, v. túlavá, v. obyčajná 351
Vrbica, pôvod a používanie názvu 54-55
vrchárka, v. okrová, v. červenkavá, v. modrá
355
vrchárkovité 355
výr, v. skalný 164
výrik, v. lesný, v. obyčajný 164
výslovnosť: mena Matiáš
381-383;
spoluhlásky ľ 385-386
\yživný, význam a používanie 246-247
výživový, význam a používanie 246-247
základňa, technická z. dopravy 171
zariadenie, dopravné z. 171
zázvor, význam a používanie 90-92
zdochlinár 166
zimbabwiansky, tvorenie príd. mena 287-288
zlatoš 350
zmena, pravopisu tohto slova 293-294
železnica, význam a používanie 367-368;
Česko-slovenské štátne ž-e 368
žeriav, ž. popolavý, ž. stepný 152
žeriavec 152
žeriavotvaré 152
žeriavovité 152
žlna, ž. sivá, ž. zelená 350
žltochvost, ž. domový, ž. lesný, ž. červenochrbtý 360
žltocnvostý, význam a pravopis 174
žurnalistika 177-178
M. Považaj
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