Index 25. ročníka
Kurzívou sú vytlačené tie slová, spojenia slov, väzby a pod., ktoré sa podrobnejšie rozo
berajú z pravopisnej, výslovnostnej gramatickej, štylistickej alebo výslovnostnej stránky.
abandon, a. lode, a zásielky 173
aforizník, tvorenie, význam a používanie
367- 368
Aforizník. Aforizmy a fórizmy na
každodenné použitie, recenzia 364-367
agent, lodný a. 166. knihovací a., klarovací a.,
obhajovací a. 167
agro-, nové slová s touto časťou 355-357
akcia, význam a používanie 86-87
antiperspirant 47
Apiko 51
árendovné 330
arest, a. lode 154
audítor, pôvod a význam 179-180
aukcia, význam a používanie 244 - 245
bahá'í, náboženstvo b. 59
bahaisia, bahaizmus, význam a tvorenie
59-60
bakalár, význam, používanie a skratka
280 - 281
-bal, športové výrazy s týmto zakončením
139-143
balné 328
balzam 49
baseball, výslovnosť a pravopis 140
basketbal, význam a používanie 140-141
BERGIST. K. - DROST, H.: Slovník diabetologickej terminológie, recenzia 30-31
Bessmertnych, skloňovanie priezvisk tohto
typu 303-304
BETAKOVÁ, V., nekrológ 60-61
bezpečnosť, b. námornej plavby 150
bicyklebal 141
bilančné 331
blokáda, námorná b. 151
Boh, boh, pravopis podst. mien 112-114
-bol, športové výrazy s týmto zakončením
139-143
bolestné 332
Boii, boií, pravopis príd. mien 114-116
božský, Božský, pravopis príd. mien 116-117
broker, lodný b. 167
bronziarsnv, tvorenie a význam 222-223
burza, lodná b. 175
BUTTLEROVÁ, D., nekrológ 282-283

bytné 330
cena, vyvolávacia c, výkričná c. 245
certifikát, lodný c. 158, havarijný c. 171,
poistný c. 173
cesta, vodná c , prirodzená vodná c, umelá
vodná
c,
národná
vodná
c,
medzinárodná vodná c, námorná c. 160
cestovné 329
cestujúci 164
ciachovné 330
Consulting (angl.) 326

contracting (angl.) 326
Cosmed 50
čajné 330
číslovka, číslovky radové č-y vo frazémach

14-21
dejiny slovenčiny gramatika D. Krmana
109-112; M. Hamuljak a slovenčina
257-264; pohľad na vývinovú etapu
slovenčiny cez jazyk J. C. Hronského
293-299
deň, sanitačný d. (sanitárny d.), význam a
používanie 24-25
denník, lodný d. 158
dermabrázia 47 '
deviácia 164
dezinfekčné 329
dezodorant 49
dialektológia: správa o Slovanskom jazyko
vom atlase 245 -247
dietky, význam a používanie 304
dispaš 170
dispašér 170
divízia, pôvod, význam a používanie 225-228
divizionár 227
docent, skratka tohto slova 280-281
dodanie, oneskorené d. 164
dohodca, lodný d. 167
dokončiť, význam a používanie 9-13
doktor, význam, používanie a skratka
280-281
doložka, konosamentová d., arestačná konosamentová d., obmedzovacia konosamen-

tová d., konosamentová d. Jason, konosamentová d. Himalaya, konosamentová d.
Paramounth 169, poistná d. 172, deviačná
d., d. o obojstranne zavinenej zrážke lodí
175
doplatné 328
doprava, námorná d. 149
dopravca, námorný d., ďalší d. 166
dopravné 328
doručné 328
dostať sa, d. sa k válovu, d. sa k hraniu, d. sa
k mastnému hmcu, d. sa ku korytu, výz
nam a používanie frazeologizmu 216-218
dovozné 328
dozor, technický d. 157
drahotné 331
dražba, význam a používanie 244-245
dražiteľ, význam 245
dražobné 329
druhý, táto rad. číslovka vo frazémach 15-16
ECO, U.: Meno ruže, recenzia 310-312
embargo 152
emulzia 49
epistemológia, význam 321-323
exonymum, exonymá: e. a kartografická prax
144-148
face-lift 47
FÁNDLY, J.: Piľní domajší a poľní
hospodár; O úhoroch aj včelách - Slo
venský včelár, recenzie nových vydaní
247-250
fén 48
FERKO, M.: Veľkomoravské záhady, recen
zia 27-30
fixatéľ 47
franšíza 172, nepodmienená f., podmienená
f. 173
frazéma 136
frazeológia: frazémy s radovými číslovkami
14-21; aj majster tesár sa utne, význam a
používanie 31-32; dostať sa k valovú, k
hraniu, k mastnému hmcu, ku korytu,
význam a používanie 216-218
funkčné 331
futbal 141
Fyto 51
génius loci, význam a používanie v texte
223-224
gestika 136

grafika 136
HAMULJAK, M. a jeho vzťah k slovenčine
257-264
haptika 136
havária, spoločná h. 170, osobitná h.,
partikulárna h. 171
hodnota, príspevkové h-y 171
Horovov Zemplín 1990, správa a 14. ročníku
121-123
hostinec 208
hovorné 328
hra, slovná h. 304-305
hračka, význam a používanie 304-305
HRONSKÝ, J. C , jazyk jeho diel Jozef Mak,
Tomčíkovci a Pisár Gráč 289-299
Hviezdoslavov Kubín 1990, správa o 36.
ročníku 61-63
hygiena 46
hypotéka, lodná h. 158
charter, časový ch., ch. na cestu, následný ch.
165
chcieť, väzba slovesa 125-126
imunita, i. štátnych lodí 154
-ing, anglické slová s týmto zakončením v
slovenčine 324-326
inšpektor, i. klasifikačnej organizácie 157
interpunkcia; písanie bodky a ďalších
interpunkčných znamienok za textami
pod obrázkami 94-95
invalidné 332
inžiniering 326
jazyk: j . J. Smreka 42-45; j . Rímskeho misála
a Lekcionára 91-94; j . denníka Práca
119-121; j . diela F. Uličného Dejiny
osídlenia Šariša 123-125; j . novely P.
Vilikovského Vecne je zelený 201-208; j .
knihy P. Zajaca Tvorivosť literatúry
283-287; j . diel J. C. Hronského Jozef
Mak, Tomčíkovci a Pisár Gráč 289-299; j .
prekladu románu U. Eca Meno ruže
310-312; j . knihy J. Ch. Korca Ježiš
zďaleka a zblízka 313-315
jazyková suverenita, vymedzenie pojmu 3-9
jeden, je j-ým z najkrajších, j . z najkrajších,
význam a používanie 357-358
kabotáž, malá k. 149, veľká k. 150
Kambodža, používanie názvu 199

Kampučia, používanie názvov 199
kapitán 159
karanténa, k. lode 154
KEMPELEN, W.: Mechanizmus ľudskej
reči, recenzia 25-27
kilometrovné 329
kinezika 136
klarovanie 163
klasifikácia, k. námorných lodí 156
kniha, registrová k. 157
knihovanie 163
Kocúrkovo, pôvod názvu 299-302
kolkovné 329
komisár, havarijný k. 171, dražobný k. 245
konferencia, námorná k. 175
konosament 163, k. na meno, k. na
doručiteľa, k. na rad 167, preberací k.,
prístavný k., k. k boku lode, palubný k.,
zberný k., čistý k., nečistý k., zastaraný k.,
priebežný k., námorný priebežný k.,
železničný k., spoločný k. 168, úschovný k.
169
konsenzus, pôvod, význam, používanie, vý
slovnosť a pravopis 87-88
kontraband, absolútny k., relatívny k. 151
KOREC, J. CH.: Ježiš zďaleka a zblízka,
recenzia 313-315
korisť, lodná k. 151
korýtko, význam a používanie 217-218
kozmetika, pôvod, význam a používanie 46
koža 46
krasočesanie 47
krčma, pôvod a význam 208-209
krém 46
KRIPPEL, M., medailón k nedožitej sedem
desiatke 305-306
KRMAN, D. a jeho gramatika 109-112
KRUPA, V.: Metafora na rozhraní vedec
kých disciplín, recenzia 188-190
KRUPA, V. - GENZOR, J.: Písma sveta,
recenzia 306-310
kulma 49
kulmovať 49
kultúra 347-348, telesná k. 348-349, účelová
telesná k. 349
Kurd, nom. pl. 369
kurzovné 330
ľadviňák, význam a používanie 182-183
ľadvinka, význam a používanie 181-183
légia, pôvod, význam a používanie 225-228
legionár 228

legitímny, pravopis slova 278-279
lekáž 173
Lekcionár, jazyk diela 91-94
lexikológia, lexikografia: význam a
používanie slovies ukončiť, skončiť,
dokončiť a zakončiť 9-13; tvorenie, vý
znam a používanie slovies stržniť 22-23;
tvorenie, význam a používanie príd. mien
sanitárny a sanitačný 24-25; synonymia
slovies s predponou u- 71-76, 102-109;
význam a používanie príd. mien úradný a
verejný 85-86; pôvod, význam a
používanie slova konsenzus 87-88; pôvod
a význam slov ruženec a paničky 88-90;
význam a používanie slovesa preraňajkovaľ sa 95; význam a používanie spojenia
patová situácia 96; význam a používanie
príd. mien tripartičný a tripartitný
117-118; význam a používanie príd. mien
veterinárny a veterinársky 127-128; špor
tové výrazy na -bal, -bol v slovenčine a
češtine 139-143; pôvod a význam slova
audítor 179-180; osobitný význam slovies
poznať a spoznať 180-181; význam
výrazov opasková taška a ľadxinka
181-183; tvorenie a význam slov prútikár,
prútikáriť 190-192; význam slov zábava,
slop a slopec 208-213; slová s prvou
časťou narko- 213-216; tvorenie a vý
znam slova bronziarstvo 222-223; pôvod,
význam a používanie slov divízia, légia a
región 225-228; tvorenie, význam a
používanie slova upútavka lAl-lAi; vý
znam a používanie slov dražba, aukcia a
licitácia 244-245; nové prvky v slovnej
zásobe 255-256; význam a používanie
príd. mien sporný a sporový 287-288;
význam a používanie slov dietky a hračka
304-305; tvorenie, význam a používanie
slova mikrovlnka 315-316; anglické slová
na -ing v slovenčine 324-326; názvy s
príponou -né 327-333; nové slová s
časťou video- 333-335; pôvod, význam a
používanie slova tender 354-355; nové
slová s časťou agro- 355-357; tvorenie,
význam a používanie slova aforizník
366-367; tvorenie, význam a používanie
slova stretko 368
licitácia, význam a používanie 244-245
licitátor 245
list, dočasný sprievodný 1., výmemý 1., ciacho
vaný 1., registrový 1. 158, náložný 1.,

námorný nákladný I., knihovací 1. 169,
palubný preberací I.. zasielateľský 1., vý
dajný I. 170, havarijný záručný 1. 171
listina, lodná 1. 153. prepravná I. 163
listovné 328
loď, námorná 1. 152, obchodná 1., štátna 1.,
oceánska 1., transatlantická 1., zaoceánska
1., I. ďalekej plavby, riečno-námorná 1.
154, nákladná 1., tanková 1., 1. na kusový
náklad, 1. na hromadný náklad, 1. na
zmiešaný náklad, I. na rudu, 1. na drevo,
kontejnerová I., polokontejnerová 1.,
materská kontejnerová 1., mraziarenská I.,
chladiaca 1., linková 1., trampova I.,
pobrežná I., prístavná 1., prevozná 1.,
osobná 1., poštová I., vojnová 1. 156, ne
zvestná I., kondemnovaná I. 173
lodivod 159
magister, význam, používanie a skratka
280- 281
mailing (angl.) 326
majster, aj m. tesár sa utne, význam a
používanie 31-32
manifest, lodný m. 170
manipulačné 329
marketing 326
MASÁR,
1.:
Príručka
slovenskej
terminológie, recenzia 359- 364
maska 46
maškara 49
mäso, pácované m. 126-127
mečbal/mečbol 142
medzizasielateľ 167
Medžugorie, pravopis a výslovnosť 320
mejkap 48
melné 329
meno, m. lode 153
metafora: KRUPA, V.: Metafora na roz
hraní vedeckých disciplín, recenzia
188-190
metóda, prehľadávacia m., vyhľadávacia m.,
škálovacia m., izbová m. 326
mikádo 47
mikrovlnka, tvorenie, význam a používanie
315-316
mimika 136
Moldavsko, používanie 199-200
Moldova, význam a používanie 199-200
more, vnútorné m., pobrežné m., územné m.,
teritoriálne m., uzavreté m., polouzavreté
m. 160, šíre m. 161

morfológia: využívanie inštrumentálu v časo
vom význame 63-64: skloňovanie slova
konsenzus 88; o vokatíve v slovenčine
240- 242; skloňovanie názvu Nazaret 253;
skloňovanie priezvisk typu Bessmertnych
303- 304; nom. pl. podst. mien Kurd a
šiita 369
mužstvo, lodné m. 159
mýtne 329
nabehnutie, n. lode 154
nájomca, n. lode 166
nájomné 329
náklad, palubný n. 163
nákladné 328
nálezné 332
naloďovateľ 166
narko-, slová s touto časťou 213-216
narkoman, význam a používanie 214-215
narkotik, význam a používanie 214-215
nároky, prednostné n. 171
Nazaret, skloňovanie 253
Nemecká spolková republika, tvorenie a
používanie názvu 198-199, 276-277
ncmecko-nemccký, význam a používanie 96
nepriazeň,
spájateľnosť podst. mena
118-119
nocľažné 329
nohejbal 142
novoročné 331
obalné 328
obdobie, klasifikačné o. 157
obecný, skracovanie v iniciálových skratkách
230
obchodovateľný, tvorenie a význam 218-219
objednávateľ, o. prevádzky 1. 166
obslužné 330
obvodný, skracovanie v iniciálových skratkách
230'
oceán 160
odhadné 329
odlučné 331
odmut, Odmut, pôvod a význam 236-239
odosielateľ 166
odstupné 332
odškodné 332
odvozné 328
ohrevné 330
okresný, skracovanie v iniciálových skratkách
229-230
olfaktorika 136

ondulovačka 49
ondulovaľ 49
onomastika: exonymá a kartografická prax
144-148: správa z rokovania jazykoved
cov o súčasnom pohybe v toponymii
183-185; tvorenie názvov štátov v
slovenčine 193 -200, 275-277; vlastné
meno Zábava 208-213; názvy orgánov
miestnej štátnej správy a samosprávy
2128-231; o pôvode názvu Odmut
236-239; skloňovanie názvu Nazaret 253;
pôvod názvu Kocúrkovo 299-302; výslov
nosť názvu Salzburg 318-319; pravopis a
výslovnosť názvu Medžugorie 320; toponymá okresu Banská Bystrica po 17. 11.
1989 337-346
organizácia, klasifikačná o. 156
ortoepia, p. výslovnosť
osvedčenie, o. o spôsobilosti na plavbu,
medzinárodné o. o nákladnej značke 158
outsider 166
ôsmy, táto rad. číslovka vo frazémach 16
pacovať, pravopis slovesa 126-127
parfum 48
parita, dopravná p. 164
pásmo, priľahlé p., súvislé p. 161, prístavné
p., slobodné prístavné p. 162
pátričky, pôvod a význam 88-90
patriť, p. k najkrajším, spájanie slovesa
357-358
parkovné 329
penzijné 332
perifrastika 137
P. F., význam a používanie skratky 319-320
piaty, táto rad. číslovka vo frazémach 16
pilot 159
pirátstvo 151
plachtovné 329
plavba, námorná p., pobrežná p., malá
pobrežná p. 149, veľká pobrežná p., lin
ková p., túlavá p., riečno-námorná p.,
medzinárodná p. 150
plavidlo 152
pleť 46
pľúcnik 336
pľúcovník 336
pľuzgierka. p. islandská 335-337
pobrežné 329
počítač, úradný p. 167
podmienka, poistné p-y 171
podstata, veriteľská p. havarijného

spoločenstva, dlžníčka p. havarijného
spoločenstva 171
pohrebné 331
poistenie, dopravné p., námorné p. 172, p.
karga, p. kaska 173. p. valórov (valórové
p.), p. na cestu, p. na čas, p. prepravného,
p.
zodpovednosti
objednávateľa
prevádzky lode, zasielateľské p., špedičné
p., lomené p., p. s vylúčením osobitnej
havárie, p. vrátane osobitnej havárie, p.
proti vojnovému nebezpečenstvu, p. proti
politickému nebezpečenstvu 174, p. proti
všetkým nebezpečenstvám 175
poistka, všeobecná p., obligatórna všeobecná
p., fakultatívna všeobecná p., p. na rad
172
poistné 172, 330
pojem: klasifikácia a systém p-ov 129-135
pool, námorný p. 175
poradníctvo 326
posádka, lodná p. 159
poskytnutie, p. pomoci 154
posolné 328
posturika 136
poštovné 328
potvrdenka, doková p. 170
povolenie, p. na prepravu cestujúcich, p. na
zariadenie a prevádzkovanie stanice 158
povozné 328
poznať, význam slovesa 180-181
požičovné 329
pôrodné 331
pravidlo, klasifikačné p-á 157
právo, p. na vlajku, p. na prístup k moru, p.
na plavbu, p. na pokojný prechod 150, p.
na prenasledovanie, koristne p. 151,
morské p., námorné p., medzinárodné
námorné p., vnútroštátne námorné p.,
prepravné p. 152, záložné p. na loď 158
pravopis: písanie veľkých písmen vo viacslovných geografických názvoch 52-58; p.
slova konsenzus 88; písanie bodky a
ďalších interpunkčných znamienok za
textami pod obrázkami 94-95; p. slov
Boh, boh, Boží, boží, Božský, božský
112-117; p. slovesa pacovať 126-127;
prepis geografických názvov z nelatinkových systémov písma , 232-235; p.
zložených príd. mien s číslovkou, resp.
zlomkovým výrazom v prvej časti
254-255; p. slova legitímny 278-279; p.
skratiek slov doktor, docent, profesor

280- 281; p. názvu Medžugorie 320; p.
slova juta 369
predplatné 329
predpona, predpony: synonymia slovies s
predponou -u 71-76, 102-109
prekládka, neprípustná p. 164
prekladné 329
prenájomné 329
prepisné 329
preprava, námorná p. 149, konosamentová
p., nekonosamentová p. 163
prepravné 328
preraňajkm'aľ sa, význam a používanie 95
prestavme 329
preukaz, klasifikačný p. 157
prevádzkovateľ, p. lode 166
priečinočné 328
prieliv, morský p. 161
prieplav, námorný p., národný námorný p.,
medzinárodný námorný p. 161
priestorovosť, hrubá p., čistá p. 153
prievozné 328
príhodné 330
príchodné 331
príjemca 166
príkaz, nalod'ovací p. 170
príslušenstvo, p. lode 153
prístav, námorný p., domovský p., registrový
p., slobodný p., p. nakládky, p. vykládky,
paritný p., p. útočiska 162
prístavné 329
profesor, skratka tohto slova 280-281
protest, námorný p. 170
proxemika 136
prútikár, prútikáriť, tvorenie a význam
190-192
prvý, táto rad. číslovka vo frazémach 15
publicistický štýl: jazyk denníka Práca
119-121
rating (angl.) 326
recenzie: KEMPELEN, W.: Mechanizmus
ľudskej reči 25 - 27; FERKO, M.:
Veľkomoravské záhady 27-30; BERGIS,
K - DROST, H.: Slovník diabetologickej
terminológie 30-31; Rímsky misál a
Lekcionár 91-94; ULIČNÝ, F.: Dejiny
osídlenia Šariša 123-125; slovenský časo
pis Nový život v Juhoslávii 186-188;
KRUPA, V.: Metafora na rozhraní ve
deckých disciplín 188-190; STRAKOVÁ,
V.:
Referujeme
rusky
220-222;

FÁNDLY, J.: Piľní domajší a poľní
hospodár 247-249; FÁNDLY, J.: O
úhoroch aj včelách - Slovenský včelár
249-250; Studia Academica Slovaca 19,
zborník 250-252; ZAJAC, P.: Tvorivosť
literatúry 283-287; KRUPA, V. - CEN
ZOR, J.: Písma sveta 306-310; ECO, U.:
Meno ruže 310-312; KOREC, J. Ch.:
Ježiš zďaleka a zblízka 313-315;
MASAR, I.: Príručka slovenskej
terminológie 359-364; Aforizník. Aforiz
my a fórizmy na každodenné použitie
364-367
región, pôvod, význam a používanie 225-228
register, námorný r. 157
rektakonosament 167
réžia, význam a používanie 227
riasenka 49
Rímsky misál, jazyk diela 91-94
riziko, poistné r., dopravné r. 172
rooming in (angl.) 326
rozhovor novinársky r. 65-71
rozhŕňanie 163
rozsudočné 329
ruženec, pôvod a význam 88-90
Salzburg, výslovnosť názvu 318-319
sanitainý, význam a používanie 24-25
sanitárny, význam a používanie 24-25
screening (angl.) 326
setbal 142
situácia, patová s., význam a používanie 96
skladné 329
skloňovanie: s. podst. mena konsenzus 88; s.
názvu Nazaret 253; s. priezvisk typu
Bessmertnych 303-304; nom. pl. podst.
mien Kurd a íiita 369
skončiť, význam a používanie 9-13
skratka, skratky: s. názvov nových orgánov
miestnej štátnej správy a samosprávy
228-231; s. titulov bakalár, magister,
doktor, docent, profesor 280-281; význam
a používanie skratiek p. f, p. r. v., p. p. c.
319-320
sloboda, s. šíreho mora 150
slop, slopec, význam a používanie 210-212
slovakistika: slovenčina doteraz a v budúc
nosti 33-42; J. Smrek o slovenčine 42-45;
vedecký výskum slovenčiny v SAV
97-102; M. Hamuljak a slovenčina
257-264
Slovanský jazykový atlas, správa o zasadnu
tiach redakčného kolégia 245 - 247

sloveso, slovesá: synonymia slovies s
predponou
u71-76,
102-109;
spájateľnosť slovesa tešil' sa 118-119;
väzba slovesa chcieť 125-126
slovné 328
služba, trhové s-y, palubné s-y, zásielkové
s-y, spojové s-y, inžinierske s-y,
kontraktačné s-y 326
služné 331
sociolingvisticka: postoje používateľov jazyka
ku kodifikačnej práci 264-274
spis, registrové s-y 158
spoločenstvo, havarijné s. 171
sporný, sporový, význam a používanie
287-288
spoznať, význam slovesa 180-181
sprej 48
starobné 332
stočné 329
stojné 329
STRAKOVÁ, V.: Referujeme rusky 220-222
stravné 330
stretko, tvorenie, význam a používanie 368
stríniť/stržňovať,
tvorenie, význam a
používanie 22-23
Studia Academica Slovaca 19, recenzia
zborníka 250-252
styk, úradný s., verejný s. 85-86
súťaž, verejná (ponuková) s. 354-355
suverenita, jazyková s. 3-9
sústava, školská s. 176-178
svätý, s. Cyril a Metod (zhoda prívlastku s
viacnásobným členom) 316-317
svetovo 218
synonymia: s. slovies s predponou u- 71-76,
102-109; s. v umeleckom texte 201-208
syntax: zhoda prívlastku s viacnásobným
členom 316-317
systém, školský s., vzdelávací s., národný
školský vzdelávací s., národný mimoškol
ský vzdelávací s. 176-178
svedoČné 332
šiita, význam a pravopis 369
školné 330
špeditér 167
špirála 49
štát, š. vlajky 153
štauer 167
štvrtý, táto rad. číslovka vo frazémach 16
štyléma 135
štylistika: stratégia a rétorika novinárskeho

rozhovoru 65-71
Švermovo 344-345
tanker 155
taška, opasková t. 181-183
Telgárt 344-345
tender, pôvod, význam a používanie 354-355
terminológia: BERGIS, K. - DROST, H.:
Slovník diabetologickej terminológie,
recenzia 30-31; t. z oblasti kozmetiky
46-52; súčasná jazykovedná terminológia
135-139; názvoslovie námorného práva
148-175; školská sústava a systém
vzdelávania 176-178; epistemologjcký
prístup k terminológii 321-323; ľudové
meno lišajníka Cetraria
islandica
335 -337; názvy a základné pojmy v oblas
ti vied o telesnej kultúre a športe
347-353; pôvod, význam a používanie
slova tender 354-355; MASÁR, I.:
Príručka slovenskej terminológie, recen
zia 359-364
tesár, aj majster t. sa ume, význam a
používanie 31-32
tešiť sa (t. sa nepriazni), spájateľnosť slovesa
118-119
textéma 136
tieň, očné t-e 48-49
tona, registrovaná t. 154
tonáž 153
tovar 163
transferácia 137
transformácia 137
translácia 137
transpozícia 137
transterminologizácia 137
tretí, táto rad. číslovka vo frazémach 16
trieda, klasifikačná t. 157
tripartitný, význam a používanie 117-118
tripartitný, význam a používanie 117-118
tužidlo 47
tvár 46
tvorenie slov: t. slovesa strzniť/stríňovat•
22-23; t. príd. mena sanitárny a sanitaíný
24-25; t. názvu bahaizmus 59-60; t.
slovesa preraňajkovať sa 95; t. príd. mien
tripartitný a tripaničný 117-118; t. príd.
mien veterinárny a veterinársky 127-128; t.
názvu audítor 179-180; t. názvu prútikar
190-192; t. názvov štátov 193-200,
275-277; t. slov typu
narkomafia
213-216; t. názvu bronziarstw 222-223; t.

slova upúlavka
242- 243; t. názvu
mikrovlnka 315-316; anglické slová na
-ing v slovenčine 324-326; t. názvov s
príponou -né 327-333; nové slová s
časťou video- 333-335; nové slová s
časťou agro- 355-357; t. slova aforizník
366-367; t. slova stretko 368
u-, synonymia slovies s touto predponou
71-76, 102-109
ubytovne 330
účastina, význam a používanie 86-87
udalosť, poistná u. 172
ukladač 167
ukončil; význam a používanie 9-13
ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša, recen
zia 123-125
úložné 330
úradný, význam a používanie 85-86
upútavka, tvorenie, význam a používanie
242-243
úschovne 330
uťat', aj majster tesár sa utne, význam a
používanie 31-32
úžina, morská ú. 161
veliteľ, v. lode 159
verbovné 331
verejnosť, v. námorného registra 157
verejný, význam a používanie 85-86
veterinárny, veterinársky, význam a používanie
127-128
vianočné 331
video-, nové slová s touto časťou 333-335
vlajka, lodná v., štátna lodná v. 153
vlastné meno, vlastné mená: písanie veľkých
písmen vo viacslovných geografických
názvoch 52-58; v. m. Boh 112-114; názvy
štátov v slovenčine 193-200, 275-277;
názvy nových orgánov miestnej štátnej
správy a samosprávy 228-231; skloňova
nie názvu Nazaret 253-254; o pôvode
názvu Kocúrkovo 299-302; skloňovanie
priezviska Bessmertnych 303- 304; výslov
nosť názvu Salzburg 318-319; pravopis a
výslovnosť názvu Medžugorie 320; toponymá okresu Banská Bystrica po 17. 11.
1989 337-346
vlastník, v. lode 166
vlasy 46
viožné 329
voda 46

vojna, námorná v. 151
vokatív v slovenčine 240-242
volejbal 142-143
vstupné 329
všimne 330
výbavné 331
výčap 208
výdražca 245
výchovné 331
výkladné 328
výkonnostné 331
výkupné 329
výluka, absolútna v., relatívna v. 172
výmaz, v. lode z registra 158
vymeriavanie, v. lode 153
výpalné 330
výplatné 328
výpravné 328
výslovnosť: v. sloova konsenzus 87-88; v.
príd. mena legitímny 278-279; v. názvu
Salzburg 318-319; v. názvu Medžugorie
320
výučné 330
výživné 331
zábal 46
zábava, význam a používanie 209-211
zábezpeka, dražobná z. 245
ZAJAC, P.: Tvorivosť literatúry, recenzia
283-287
zakončit; význam a používanie 9-13
záliv, morský z. 161
zápis, registrový z. 157
zápisné 330
zápisnica, z. o narodení, z. o úmrtí, z. o
trestnom čine 159
zasadať, druhý deň z-á parlament 63-64
zasielateľ, prístavný z. 167
zátoka, morská z. 161
zavinenie, nautické z., navigačné z.,
komerčné z. 164
zbor, veliteľský z. 159
zhoda: z. prívlastku s viacnásobným členom
316-317
zhodenie, z. nákladu do mora 170
zložné 329
zmluva, námorná prepravná z., osobná
námorná prepravná z., z. o prevádzke
lode, z. o prevádzke lode na čas, z. o
prevádzke lode na cestu, následná z. o
prevádzke lode, z. o nájme lode, poolová
z. 165. zasielateľská z., špedičná z. 166,
poistná z. 171

značka, nákladná z., Plimsollova z. 153
znalečné 329
zóna, výlučná ekonomická z. 161
zoznam, z. lodnej posádky, z. inventára 159
zrážka, z. lodí 154

zrážky, z. nové za staré 171
že, používanie častice 288
M. Považaj
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